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Sammandrag 
 
Syftet med denna studie var att undersöka flerspråkiga elevers syn på sin identitet. Materialet 

som användes i studien för att belysa undersökningsfrågan bestod av en enkät som besvarades 

av 5 stycken informanter. Materialet analyserades genom att informationen från 

informanterna tolkades på ett individuellt och generellt plan. I nästa steg analyserades 

materialet genom att informationen kopplades ihop med de teoretiska utgångspunkterna, som 

sökte förena språk och identitet. Resultatet visade att samtliga informanter identifierade sig 

med sina modersmål och majoriteten av informanterna identifierade sig även med svenskan. 

Vidare visade resultatet att informanterna värderade svenska högre än sina andra språk, p.g.a. 

omgivningens attityder och samhällets struktur.  Studiens resultat stödjer bl.a. Hyltenstam & 

Strouds (1991) teori om att svenskans särställning som nyckel till skolframgång kan leda till 

att andra språk nedvärderas av sina talare.  
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1 Inledning 
Vem är du, undrade en undrare 

kunde frågan varit sundare 

det var en artighetsfras i all enkelhet 

vilken är DIN identitet 

jag sa att "jag ska svara så gott jag kan 

på frågan du ställer" 

jag är både och och jag är varken eller  

för jag är utländsk och jag är inhemsk 

jag är en eldig turk, jag är en trygg svensk 

jag är vitlök, oliver och kåldolmar 

och jag är midsommarafton på skärgårdsholmar 

jag har mörkt hår på mitt bröst 

och lite på rygg som brukligt för turkar 

jag sorterar mina sopor och jag pantar mina burkar 

jag firar jul med familj, men också ramadan 

är jag nu det ena eller det andra, det vete fan  

(Kibar 2003) 

 

Utdraget från dikten visar på den dubbelnatur som är verklighet för många flerspråkiga elever. 

En känsla av inte höra hemma i någon värld och samtidigt höra hemma i flera världar. Det är 

alltså en form av identitetssplittring. Denna identitetssplittring är i regel starkt knuten till de 

olika språk som den flerspråkiga eleven tar del av och, inte minst, ÄR en del av.  

 Denna identitetssplittring sägs ofta vara en av anledningarna till den sociala problematik 

som många flerspråkiga ungdomar befinner sig i. Många utav dem behöver hjälp med att hitta 

sin egen identitet. Just sin egen identitet är oerhört viktigt i sammanhanget då dessa ungdomar 

i sin identitetsutveckling står under stark och påtvingad påverkan av kulturen, familjen och 

majoritetssamhället (Ahmadi och Söderholm 2003: 11). Denna studie ska söka förstå hur 

flerspråkiga elever ser på sin identitet vad det är som påverkar ungdomarna i deras 

identitetsutveckling.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att via en kvalitativ strukturerad intervjustudie försöka förstå hur 

flerspråkiga elever ser på sin identitet. Elevernas syn på sin identitet omfattas av hur de 



Janusansikten? 
©Jon Svedin 2010 

 

 7 

definierar sig samt hur de värderar sin identitet. Med utgångspunkt av detta ska jag sedan söka 

förklara vad det är som påverkar deras identitetsutveckling.  

1.1.1 Frågeställning 
Frågeställningen lyder enligt följande: 

- Hur ser flerspråkiga elever på sin identitet?  

1.2 Disposition 
Uppsatsen består av 4 kapitel. Kapitel 1 börjar med en inledning följt av syfte, frågeställning 

och disposition. De teoretiska utgångspunkterna tas upp i kapitel 2. Teorin söker sätta ett 

samband mellan språk och identitet och hur identitet skapas via språket. Teorin belyser även 

olika aspekter som kan tänkas påverka en språklig identitetsformering, t.ex. språkanvändning 

och språkattityder.  

 Metoden presenteras i Kapitel 3. Först presenteras studiens utgångspunkt, sedan 

informanterna och därefter beskrivs testinstrumentet, tillvägagångssättet vid 

materialinsamling och materialbearbetning. Vidare resoneras runt generaliserbarheten, 

studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. Till sist diskuteras metodologiska 

styrkor och svagheter. 

  Kapitel 4 presenterar studiens resultat. Resultaten presenteras via 5 tabeller där varje 

tabell åtföljs av en tolkning och diskussion av tabellens information med koppling till de 

teoretiska utgångspunkterna. Därefter görs en sammanfattning av resultatet från tabellerna 

med en sammanfattande diskussion. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vilka följder 

detta får för undervisningen i skolan samt förslag till fortsatt forskning.   

 Uppsatsen innehåller även en referenslista och tre stycken bilagor.     
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel inleds med hur identitet skapas via språket som även visar på sambandet mellan 

språk och identitet. Sedan kommer ett redogörande för hur man tillägnar sig en kultur och 

vilken betydelse det har för identiteten. Vidare definieras språkattityder och vilken betydelse 

de har för den språkliga identitetsformeringen. Sedan presenteras tvåspråkighet som ett 

samhälls- och individfenomen. Till sist presenteras majoritetssamhällets ideologi och 

modersmålsundervisningen i Sverige.    

2.1 Hur skapas identitet genom språket? 
Människan är dialogisk, med det menas att hon skapar sin identitet tillsammans med andra, 

genom mänsklig interaktion. Om man förutsätter att det för mänsklig interaktion krävs någon 

form av språk, så skapas identitet och förmåga till självkännedom genom språk (Taylor 2009: 

42). Vygotskij menade tänkande och språk hade ett nära samband där han betraktade språket 

som tänkandets sociala verktyg. Som socialt verktyg nyttjades språket av individen för att 

sätta ord på sin verklighet, d.v.s. som gestaltning av människor, objekt, handlingar, händelser, 

känslor, meningar, idéer och hur dessa företeelser hänger samman. Vidare menade Vygotskij 

att språkutveckling hänger nära samman med exempelvis känslomässig utveckling eftersom 

du lär dig att sätta ord på dina egna och andras känslor och på så sätt registrerat dem i ditt 

intellekt. Denna språkliga utveckling sker via sociala samspel (Ozerk 1998: 153-155). I 

enlighet med detta så menar Stier (2003) att människan i samspel med andra uttrycker vem 

hon är eftersom hon, via språket, uttrycker sin personlighet och sina känslor och värderingar 

(Stier 2004: 17). För identiteten innebär det att människan, med hjälp av språket, sätter sig 

själv i relation till det sociala sammanhang hon befinner sig i och identiteter blir meningsfulla 

först när de sätts i kontrast till något eller någon (ibid).    

Språket är individens verktyg för att sätta ord på sin existens i relation till omvärlden 

(Giles 1977: 25 & 326). Ett exempel på det är hur flerspråkiga ungdomar som lever i s.k. 

invandrarförorter hanterar majoritetens1 förutfattade meningar och stereotypiseringar. 

                                                
1 Majoritet och majoritetsspråk: I Sverige är majoritet den grupp som till sin numerär är större än de olika 
minoriteterna tillsammans, samt står över minoriteterna i fråga om makt och status. Majoritetens språk kallas 
majoritetsspråk och används inom alla samhällsinstanser som skola och sjukvård. Vidare är majoritetsspråket 
synonymt med skolframgång och en framgångsrik yrkeskarriär. Dessa aspekter medför att man med rätta kan 
betrakta majoritet och majoritetsspråk som samhällets dominerande grupp resp. dominerande språk. Det är 
viktigt att beakta att detta är situationen i Sverige och ska inte betraktas som allenarådande i övriga världen. I 
många länder är det en minoritet som innehar makten vars språk är både administrativt språk och maktspråk. 
Historiska exempel är koloniserade länder och ett nutida exempel är Sydafrika (Hyltenstam och Stroud 1991: 21-
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Ungdomarna hanterar situationen genom att skapa nya språkliga former och tvärkulturella 

identiteter. Även om ungdomarna hanterar majoritetens etnocentrism på ett synnerligen 

kreativt sätt så måste man vara medveten om att denna ”kreativitet” kan dölja en ofta 

smärtsam identitetskris. I detta perspektiv så är det inte ursprunget som är viktigt för 

identiteten, utan det som förenar ungdomarna i deras identitetssökande är deras gemensamma 

känsla av utanförskap, deras brist på tillhörighet (Haglund 2004: 383) Ungdomarna – som 

tillhör olika minoritetsgrupper2 använder språket för att sätta ord på och relatera till, sin 

existens i förhållande till majoritetssamhället. Språket används för att förena ungdomarna men 

också som avståndsmarkör till majoritetssamhället. Med hjälp av språket, identifierar och 

förenar sig ungdomarna i utanförskapet samtidigt som de markerar sin ickeidentifikation med 

majoritetssamhället.   

 Ett språk är inte enbart dess ord och grammatik utan med ett språk kommer också de 

normer och värderingar som hör till den grupp som talar språket. Det innebär att vid 

tillägnande av ett språk så tillägnar man sig, förutom språkets kommunikativa del, även 

språkets kulturella traditioner. Med gruppen som talar språket får man på så sätt gemensamma 

kulturella referensramar och binds av den orsaken starkare till gruppen. Detta för att med 

inlärning av ett språk så tillägnar man sig begrepp och ord som är associerade med särskilda 

värderingar som talarna av språket har. Dessa begrepp tillämpas sedan i abstrakt tänkande 

vilket innebär att samhörigheten mellan talare av samma språk inte huvudsakligen beror på att 

talarna förstår varandra bokstavligt utan mer av att talarna har liknande referensramar och i 

stor utsträckning tänker på samma sätt och därigenom förstår varandra (Wellros 1998: 25-27). 

 Att leva i en miljö där man tvingas använda ett språk man inte till fullo behärskar 

påverkar identiteten på så sätt att eftersom man inte till fullo kan uttrycka det man egentligen 

vill uttrycka blir man ofta betraktad för det man lyckas uttrycka, inte det man vill uttrycka. 

Detta innebär att den bild man har av sig själv hamnar i en motsättning till den man blir 

betraktad som. Ofta blir man betraktad som en person med en mycket lägre intellektuell 

kapacitet än vad man egentligen har, detta för att ens uttrycksförmåga på det nya språket är 

väldigt begränsat och kan ligga på ett mycket litet barns nivå.  

                                                                                                                                                   
22). 
2 Minoritet och minoritetsspråk: Minoritet är en grupp som till sin numerär är mindre än majoriteten. Gruppens 
språk betecknas minoritetsspråk och har i Sverige begränsade användningsmöjligheter inom olika 
samhällsinstanser som skola och sjukvård. För de enskilda gruppmedlemmarna är skolframgång och goda 
möjligheter till en framgångsrik yrkeskarriär beroende av om de lär sig majoritetsspråket. Dessa aspekter gör att 
gruppen kan betraktas som dominerad (Hyltenstam och Stroud 1991: 21-22). För skillnader mellan olika 
minoritetsspråk se Kapitel 2, Avsnitt 2.5.1.1.  
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 I enlighet med att identitetsutvecklingen sker dialogiskt så finns det en överhängande 

risk för att man själv börjar anamma omgivningens åsikter om en själv och självbilden 

riskerar att raseras (Wellros 2004: 649).  

2.2 Socialisationsprocessen 
Eftersom språket förmedlar en grupps kulturella tradition så binder språket individen till 

gruppen och särskiljer individen från andra grupper. Denna tillägnan av kultur sker genom 

s.k. socialisationsprocesser. Den kanske enklaste socialisationsprocessen att identifiera är den 

mellan ett nyfött barn och dess föräldrar. I interaktion med sina föräldrar tar barnet till sig 

olika kompetenser som är användbara i livet. En socialisationsprocess kan alltså sägas vara ett 

socialt fenomen som innebär att kunskaper, attityder och värderingar överförs från en individ 

(eller grupp) till en annan. När vi tillägnar oss en kultur så ingår vi i allra högsta grad i en 

socialisationsprocess då kulturens representanter påverkar identiteten. De kan påverka 

beteendet genom sitt eget beteende eller helt enkelt säga till oss hur vi bör bete oss. På 

ungefär samma sätt kan våra åsikter och värderingar påverkas när vi tillägnar oss en kultur.  

Detta har stor påverkan på identiteten. Med tiden så kommer språkanvändning, beteenden, 

normer och vanor automatiseras i överensstämmelse med den nya kulturen (Stier 2004: 85-

86). Wellros (1998: 17) menar att när det sker så har det skett en internalisering3 i identiteten. 

Med det menar hon att det tidigare för individen synliga tillägnandet av kulturen nu har blivit 

osynligt och en naturlig del av identiteten. Individen märker inte av att hon har påverkats eller 

påverkas av den nya kulturen. De konsekvenser som följer av socialisationen, t.ex. 

värderingar, blir av individen betraktade som egna värderingar. Kulturens existens och 

påverkan befinner sig då utanför individens kännedom (Stier 2004: 88). Då har individen 

socialiserats och identifierar sig i stor utsträckning med den gruppen.  

 Med hänsyn till ovanstående så kan man anta att en flerspråkig individ har större 

möjligheter att tillägna sig flera olika identiteter.  

 Man brukar skilja mellan två olika socialisationsmiljöer, den primära socialisationen 

och den sekundära socialisationen. Dessa båda presenteras nedan.   

2.2.1 Den primära socialisationen 
Den primära socialisationen är den miljö man först socialiseras i, vilket nästan uteslutande 

innebär hemmet. Det är i regel här som man lär sig sitt modersmål och tillskanskar sig de 

                                                
3 Wellros (1998) internaliserinsteori går ut på att ett medvetet tillägnande av en kultur blivit omedvetet och en 
naturlig del av identiteten.    



Janusansikten? 
©Jon Svedin 2010 

 

 11 

normer och värderingar som kommer med inlärning av modersmålet. Föräldrarnas och 

släktens normer och värderingar kommer barnet till del och får en stor betydelse för barnets 

första identitetsutveckling. Vidare så står språk tillägnade under den primära socialisationen 

ofta emotionellt väldigt nära eleven (Johansson 2000: 19).  

 Vilket språk som används hemma har betydelse för elevens språkbehärskning och 

identitetsutveckling. Språket som används hemma kan även avslöja föräldrarnas inställning 

till modersmålet. En del föräldrar lever i tron att användning av svenska - trots att de inte till 

fullo behärskar språket - gagnar barnets utveckling i svenska och möjlighet att komma in i det 

svenska samhället. Resultatet blir ofta det omvända eftersom barnet får en felaktig input av 

svenska. Det signalerar också att föräldrarna inte betraktar sitt eget modersmål positivt. 

Barnet kan då anamma föräldrarnas negativa attityder till modersmålet (Johansson 2000: 20). 

Detta kan förklaras via familjens socioekonomiska situation och utbildningsbakgrund då de 

vill höja sin ekonomiska status och ser majoritetsspråket som en nyckel i detta (Johansson 

2000: 20; Ahmadi och Söderholm 2003: 11).  

 En inte ovanlig språksituation i hemmet är att modersmålet ofta används mellan barn 

och föräldrar medan andraspråket används mellan syskonen. Detta mönster påverkar sedan 

vilket språk barnet väljer att använda i andra kontexter (Johansson 2000: 20). 

2.2.2 Den sekundära socialisationen 
Den sekundära socialisationen är den miljö man vistas i och socialiseras i efter den primära 

socialisationen. I Sverige innebär den sekundära socialisationen i de allra flesta fall förskolan 

eller skolan. För en elev med annat modersmål än svenska har den sekundära socialisationen 

stor betydelse för hur eleven identifierar sig med sitt modersmål och andraspråket då den 

sekundära socialisationen kan vara det första ordentliga mötet med majoriteten, vilket inte är 

helt oproblematiskt. Det kan bli en inre konflikt då minoritetselever ofta lever i en s.k. 

dubbelvärld där två språk och två kulturer krockar och kan komma att hamna i ett 

motsatsförhållande. De värderingar, erfarenheter och normer eleven fått med sig från den 

primära socialisationen kan komma att upplevas som utan värde vid den sekundära 

socialisationen (Johansson 2000: 19-20).  

Detta kan få den logiska följden att eleven börjar ifrågasätta delar hos sin personlighet och 

värdet i den kultur som företräds av släkt och familj. Detta kan visa sig genom att eleven 

börjar tvivla på modersmålsundervisningens betydelse (ibid: 25). Ur det perspektivet så är det 

oerhört viktigt att personalen i skolan bekräftar värdet i elevens bakgrund och stödjer elevens 

identifikation med sitt ursprung. I skolarbetet så är det viktigt att elevens tidigare erfarenheter 
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och kunskaper upplevs som värdefulla för eleven (ibid: 25).  

  

Vilken betydelse den primära respektive sekundära socialisationen har för en tvåspråkig elev 

kan vara ganska vansklig för en utomstående att förstå. Det språk man tillägnar sig vid den 

primära socialisationen är i regel modersmålet och om man tillägnar sig ett till språk vid den 

sekundära socialisationen så är det i regel andraspråket. De flesta förknippar modersmålet 

eller förstaspråket4 som det språk man kan bäst, men för en tvåspråkig elev kan det i själva 

verket vara så att det är andraspråket som eleven behärskar bäst och identifierar sig mest med. 

Detta för att de tar del av majoritetssamhället i väldigt stor utsträckning.  

 Språket som eleven väljer att tala på fritiden kan också avslöja attityden till 

modersmålet. Ifall eleven aktivt väljer bort miljöer där modersmålet talas så kan man 

misstänka en negativ inställning till det. Det i sin tur är väldigt beroende av hur individen 

upplever attityderna till sina olika språk (Johansson 2000: 19). Det innebär att i mötet med 

majoritetssamhället så är inte nationalitet eller etnicitet det viktiga. Utan det viktiga är om 

majoritetssamhället signalerar att de referensramar som går att knyta till majoritetssamhället 

är de rätta och mer värda än andra, t.ex. majoritetsspråket (Sjögren 2003: 33). Majoriteten 

visar då upp negativa språkattityder gentemot minoritetsspråken och detta kan framförallt 

ungdomar ha svårt att stå emot med konsekvensen att de försöker dölja sin minoritetskultur 

(Hyltenstam & Stroud 1991: 87). I nästa avsnitt presenteras språkattityder och vilken 

betydelse de har för den språkliga identitetsformeringen.  

2.4 Språkattityder 
I detta avsnitt presenteras först attitydbegreppet. Därefter kopplas begreppet ihop med 

språkattityder och vad de kan bero på och vilken betydelse de kan ha för 

identitetsutvecklingen.  

2.4.1 Definition och betydelse 
Attityd är någonting som kommer av inlärning, vilket innebär att det inte är medfött. En 

attityd är för individen ett logiskt sätt att reagera gentemot ett visst objekt eller ett visst 

beteende (Bijvoet 2008: 114). Vilken betydelse och motståndskraft som attityderna har, dvs. 
                                                
4 Första- och andraspråk: Det språk som tillägnats först benämns som förstaspråk medan det språk som tillägnats 
efter förstaspråket betecknas som andraspråk. Det är viktigt att ta hänsyn till att det enbart är i vilken ordning 
språken har tillägnats som avses, språkkompetens eller huruvida individen identifierar sig med sitt/sina språk 
åsyftas inte. Det är mycket viktigt att beakta detta för att beteckningarna kan, ur dessa perspektiv, verka 
vilseledande då andraspråket ofta är det språk som en flerspråkig elev kan bäst och identifierar sig mest med 
(Abrahamsson 2009: 13 & 258).  
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hur djupt rotade de är hos individen och hur lätta resp. svåra de är att ändra på beror i stor 

utsträckning på när individen socialiserades in i dem. Attityder förvärvade under barndomen 

sitter djupare och tillmäts större betydelse för individen än attityder som förvärvas senare 

(ibid: 117). Attityder kan också tjäna till att bättra på individens och gruppens egna position. I 

ett ojämlikt maktförhållande, t.ex. det mellan majoritet och minoritet så kan majoriteten ge 

den egna gruppen särskilda privilegier. Så skedde exempelvis i den amerikanska södern där 

färgade inte fick sitta på samma plats i bussen som de vita (ibid: 129)  

 Språkattityder beskrivs lättast med att de värderar språkliga varieteter och dess talare. 

Detta kan ta sig olika uttryck. De vanligaste är attityd (vad man tycker om ett visst språk) och 

användning (man undviker att tala ett språk man tycker illa om). Det är ett välkänt faktum att 

människor bedöms efter det sätt som de talar. Språkattityderna tros nästan uteslutande bero på 

social status och inte på lingvistiska aspekter av ett språk, t.ex. dess fonetiska skönhet (ibid: 

120-121). Språkets sociala status beror på dess standardisering och vitalitet. Ett språk med en 

hög standardisering i ett samhälle har ordböcker och grammatikor. Den höga 

standardiseringen behöver inte bero på statusen utan kan också komma av att talarna vill 

bevara sitt eget modersmål och producerar därför ordböcker och grammatikor. Med vitalitet 

avses användningsområden; ett språk som används inom betydelsefulla offentliga domäner 

har en hög vitalitet (ibid: 121). En individ som talar ett språk som av majoriteten anses ha låg 

status riskerar att med tiden anamma majoritetens negativa attityder och därmed utveckla en 

negativ självbild (Johansson 2000: 14). I Sverige är en tvåspråkig individ extra utsatt för 

negativa språkattityder då ett av individens språk i regel är ett minoritetsspråk. I nästa avsnitt 

definieras tvåspråkighet.  

2.5 Tvåspråkighet5 
I detta avsnitt definieras begreppet tvåspråkighet utifrån ett samhälls- och individuellt 

fenomen (Hyltenstam & Stroud 1991: 46). Samhällsfenomenet innehåller en kort definition av 

tvåspråkighet som samhällsfenomen, därefter följer en längre utläggning om situationen i 

Sverige. Sedan följer individfenomenet som beskrivs utifrån 4 kategorier: ursprung, funktion, 

kompetens och identifikation.  

                                                
5 Tvåspråkighet åsyftas för en individ eller ett samhälle som regelbundet använder sig av två språk. 
Tvåspråkighet innebär inte, per definition, obehindrad språkbehärskning eller jämbördighet med språkens sociala 
status (Abrahamsson 2009: 271). 
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2.5.1 Samhällsfenomen 
Ett samhälle kan definieras som tvåspråkligt genom att ett lands lagstiftning säger att det finns 

flera officiella språk. Ett exempel är Kenya som har både engelska och Swahili som officiella 

språk. I Spanien är spanska officiellt språk men landet kan ändå räknas som flerspråkigt 

eftersom katalanskan och baskiskan innehar särställningar inom administration och utbildning 

i Katalonien respektive Baskien. Vidare så kan ett samhälle räknas som tvåspråkigt om 

invånarna använder flera språk (Hyltenstam & Stroud 1991: 46-47).  

2.5.1.1 Situationen i Sverige 
Sverige kan räknas som flerspråkigt eftersom invånarna använder flera språk samt det faktum 

att Sverige alltid haft invånare som använt flera språk. De som alltid har varit tvåspråkiga i 

Sverige är talarna av de språk som nu är Sveriges fem nationella minoritetsspråk: romani chib, 

jiddish, samiska, meänkieli och finska. Efter att genom historien behandlats mycket illa av 

majoritetsbefolkningen så fick dessa språkgrupper år 2000 viss upprättelse genom att språken 

erhöll minoritetsspråksstatus och är därigenom skyddade av en språklagsstiftning. 

Språklagsstiftningen ger språken särskilda rättigheter som ska gynna språkbevarande (Fraurud 

& Hyltenstam 1999: 241). En språklagsstiftning är en klar statushöjare för ett språk och har en 

positiv påverkan på attityderna till minoritetsspråket (Hyltenstam & Stroud 1991: 81). Detta 

har mycket stor betydelse för en individs vilja till identifikation med sitt modersmål6. 

Upplever individen att majoritetssamhället gynnar och ser ett värde i dennes modersmål så 

ökar även chansen till att individen identifierar sig även med andraspråket och därigenom 

vilar i båda språken och dess identitet (Börestam & Huss 2001: 100-102).  

 Även alla de invandrarspråk som idag är en naturlig del i Sverige gör att man kan 

betrakta Sverige som ett flerspråkigt land. Sverige har de senaste 30-40 gått ifrån att vara ett 

relativt heterogent samhälle till ett samhälle präglat av mångfald. Lainio (2007) menar att i 

skolan så finns det ungefär 150 språk representerade i modersmålsundervisningen.  

 Trots den långa historien med minoritetsspråk och dagens situation med väldigt många 

invandrarspråk så är detta ändå ett relativt nytt fenomen i Sverige. Sverige har genom 

historien betraktat sig som enspråkigt och normen har betraktats vara enspråkighet. Sett ur ett 

globalt perspektiv är detta någonting väldigt ovanligt, de allra flesta länder i världen är och 

har alltid varit flerspråkiga. Detta innebär att i Sverige så är flerspråkighet ett avvikande från - 

den av majoriteten satta - normen (Johansson 2000: 15). Normen enspråkighet (och hur det 
                                                
6 Modersmål: Det eller de språk som tillägnats innan tre års ålder. Detta innebär inte nödvändigtvis att talaren 
behärskar sitt/sina språk flytande eller betraktar språken som ”sina” (Abrahamsson 2009: 14 & 258).  
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värderas av majoriteten) har större betydelse för om en minoritets identitetsutveckling sker 

positivt eller negativt än vad själva fenomenet tvåspråkighet har (Stier 2003: 122). Det är 

alltså inte själva tvåspråkigheten eller kulturkrocken som är grunden till en ev. identitetskris 

utan problemet ligger i hur tvåspråkighet betraktas. I ett land som Sverige, där enspråkighet 

betraktas som norm hos stora delar av majoriteten, är risken stor att en tvåspråkig individ 

upplever att omgivningen ser ner på tvåspråkigheten. Vid en sådan situation ger sig 

majoritetssamhället tolkningsföreträde för vad som är onormalt och normalt, rätt och fel. Då 

är det befogat att tala om etnocentrism. Etnocentrism innebär att den egna gruppens 

värderingar, tankar och sätt att leva betraktas som det ”rätta” och används som 

bedömningsgrund för andras beteenden där avvikelser anses vara någonting negativt (Wellros 

1998: 118). Man ska vara väl medveten om att den problematisering kring tvåspråkighet som 

vi har i Sverige och i andra delar västvärlden är ett problem unikt för oss. En enspråkig person 

som inte klarar av att leva med olika kulturer och språk skulle säkerligen bli betraktad med 

förbryllande ögon i Afrika (Börestam & Huss 2001: 55). 

2.5.2 Individfenomen  
Tvåspråkighet som individfenomen definieras utifrån Skutknabb-Kangas (1981) indelning av 

begreppet. Hon delar in begreppet i fyra olika kriterier: Ursprung, kompetens, funktion och 

identifikation. 

2.5.2.1 Ursprung 
Ifall man har lärt sig och använt två språk från första början i livet så betraktas man, enligt 

ursprungskriteriet, som tvåspråkig. För att språken ska rymmas inom ursprungskriteriet så ska 

man ha tillägnat sig språken innan tre års ålder (Börestam & Huss 2001: 50).  

2.5.2.2 Kompetens 
Detta kriterium kan verka enkelt och konkret att definiera, men faktum är att det snarare 

förhåller sig tvärtom. Dels så är det väldigt svårt att bedöma språklig kompetens och dels så 

måste man ha någon form av kompetensgräns som individen måste ha passerat innan den kan 

rymmas under kompetenskriteriet. Hur bestämmer man var den gränsen ska ligga? (Börestam 

& Huss 2001: 53) Olika forskare har använt sig av olika kompetensgränser, troligtvis 

beroende på syftet med forskningen, som rymmer allt från flytande behärskning till 

nybörjarnivå (Hyltenstam & Stroud 1991: 49). Trots problematiken med mätbarheten så kan 

man anta att en hög kompetens ger större möjligheter till identifikation med språket.  
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2.5.2.3 Funktion 
Enligt detta kriterium så är en person tvåspråkig om han eller hon växelvis använder sig av 

två språk och, efter behov, kan byta från ett språk till ett annat i den dagliga kommunikationen 

(Börestam & Huss 2001: 52).  

2.5.2.4 Identifikation 
Enligt detta kriterium så är en person tvåspråkig om han eller hon betraktar sig som det, d.v.s. 

identifierar sig med två språk och/eller två kulturer (Börestam & Huss 2001: 54). Detta till 

synes enkla kriterium rymmer ofta ett djup som kan vara svårt identifiera om man inte skrapar 

på ytan. Man kan tro att identifikationen med ett språk är ett fritt val helt upp till individen 

själv, men det är vanskligt att tro att det bara handlar om ett fritt val, i synnerhet om det gäller 

barn. Ifall ett invandrarbarn befinner sig i en situation där omgivningen ser ner på dess 

tvåspråkighet och han eller hon blir retad för sin brytning kan det leda till att individen 

”väljer” att ta avstånd från sitt ursprung (ibid: 54-55).  

 En återkommande tendens i kapitlet är majoritetens betydelse för minoriteternas 

identitetsutveckling. Följande avsnitt ska gå in lite djupare på majoritetssamhällets ideologi 

och struktur.  

2.6 Majoritetssamhällets ideologi och struktur 
I detta avsnitt presenteras först svårigheten med att genomföra officiella politiska intentioner i 

praktiken. Vidare innehåller avsnittet definitioner av begreppen integration och assimilation.  

2.6.1 Majoritetssamhällets officiella ideologi i praktiken 
Politikens intentioner låter ofta väldigt bra men hur lagstiftningen kommer 

minoritetsmedlemmen till del är beroende av de olika individerna i den långa beslutskedjan 

som utgörs av olika tjänstemän på olika nivåer. Dessa individers åsikter och kunskaper 

stämmer ibland illa med lagstiftningens/åtgärdens ursprungliga intention, inte minst i Sverige. 

Den officiella inställningen genomförs alltså inte alltid praktiken (Hyltenstam & Stroud 1991: 

82).  

Den officiella inställningen är i regel att invandringspolitiken ska vara integrativ, där 

begreppet integration används som ideal. Integration innebär att nyanlända anpassar sig till 

det nya landets normer på samma villkor som majoriteten. De får behålla sina språk, sin kultur 

och sin religion på samma sätt som de som redan lever i landet. Detta innebär att integration 

är någonting som sker på lika villkor mellan majoritet och minoritet (Johansson 2000: 16). 

Tidigare var det politiska målet assimilation. Assimilation innebär att nyanlända i ett land 
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anpassar sig till majoritetens kultur, språk, värderingar och religion. Vid assimilation sker en 

minoritets anpassning till samhället efter majoritetens villkor (ibid). Vid påtvingad 

assimilation där en individ tvingas att tala ett visst språk kan individen ta avstånd från språket 

eftersom språket symboliserar en förtryckande makt (Börestam & Huss 2001: 55).   

 En omedveten påtvingad assimilation sker när minoritetsmedlemmarna väljer att överge 

sina egna språk. Varför detta sker är för att majoritetsspråket är synonymt med framgång 

inom skola och därigenom en framgångsrik yrkeskarriär, vilket inte minoritetsspråken är. 

Detta innebär att det blir ett diskrepansförhållande mellan minoritetsspråk och nyss nämnda 

framgångar. Minoritetsmedlemmarna kan komma att ifrågasätta värdet av sina egna språk 

utifrån dess begränsade möjligheter i samhället (Hyltenstam och Stroud 1991: 87).  

 Modersmålsundervisningen är en viktig del majoritetssamhällets ideologi och struktur. 

Vidare så är ämnet ofta förekommande i den offentliga debatten och viktigt för stärkande av 

etnisk identitet. I nästa kapitel presenteras modersmålsundervisningen mera ingående.  

2.7 Modersmålsundervisning i Sverige 
Detta avsnitt inleds med ett problematiserande om modersmålsundervisningen är att betrakta 

som ett ämne som alla andra och den politiska debatt som följer därav. Därefter kommer en 

genomgång av modersmålsundervisningens förtjänster som avslutas med ett en diskussion om 

hur modersmålsundervisningen verkar i praktiken.  

2.7.1 Modersmål – ett ämne som alla andra? 
Modersmål är ett skolämne, en rättighet för elever med annat modersmål än svenska. Detta 

framgår av läroplaner och skolförordningar. Det kan alltså verka som ett vanligt skolämne 

med den enda skillnaden från övriga ämnen att det är en rättighet för vissa elever. Men 

modersmål är ett ämne som väcker oerhörd debatt och framkallar väldigt mycket känslor och 

går därför inte att se enbart som ett ämne i skolan. Ämnet modersmål är en stor del av den 

offentliga samhällsdebatten som många har en åsikt om. Anmärkningsvärt är att den ganska 

omfattande debatten kring ämnet till största delen byggt på attityder och känslor, inte på vad 

ämnet faktiskt kan innebära i kognitiv och språklig utveckling för de som ges möjlighet att 

studera det (Hyltenstam och Tuomela 1996: 10).    
 I debatten så har modersmålsundervisningen ofta fått fungera som ett begrepp man tar 

till för att göra en ibland dold och omedveten fientlighet mot en samhällelig pluralism mera 

rumsren. Istället för att öppet säga att man är emot invandrare och samhällelig pluralism så 
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blir man istället motståndare till modersmålsundervisning som får fungera som symbol för 

invandrare (ibid: 11).  

2.7.2 Modersmålsundervisningens förtjänster 
Bland dagens riksdagspartier i Sverige så är det ett parti, Sverigedemokraterna, som öppet är 

emot modersmålsundervisning i skolan.  De anser att modersmålsundervisning inte stämmer 

överens med deras öppna assimilerande invandringspolitik (Sverigedemokraternas 

Valmanifest 2010: 5). Detta stämmer överens med Hyltenstam och Tuomela (1996: 12) som 

menar att försvararna av modersmålsundervisning i allmänhet är positiva till ett 

mångkulturellt samhälle medan motståndarna till modersmålsundervisning vill bevara det 

svenska enkulturella samhället, t.ex. Sverigedemokraterna. När hemspråksreformen 

(hemspråk var den tidigare beteckningen för modersmål) kom 1977 så var argumenten för en 

sådan undervisning av integrativ karaktär och väl underbyggda av den dåvarande forskningen 

på området. De viktigaste argumenten var: 

2.7.2.1 Stärkande av etnisk identitet 
Jämlikhet mellan alla människor i Sverige, oavsett ursprung, och kulturell valfrihet var två av 

den dåvarande invandringspolitiken viktigaste frågor. Med jämlikhet så menades att alla 

människor skulle beredas samma möjligheter i samhället i t.ex. utbildning och arbete och även 

ha samma möjlighet att bevara och föra vidare sitt ursprung. Båda dessa saker ligger i stark 

korrelation med modersmålsundervisning då den gynnar inlärning av både det svenska språket 

och själva modersmålet. Goda kunskaper i svenska ansågs vara en av nycklarna till 

samhälleliga möjligheter och modersmålet var en viktig komponent i bevarandet av den egna 

kulturen. Modersmålet ansågs vara en faktor för gruppsammanhållning och symbol för etnisk 

tillhörighet. Dessa saker ville man alltså förädla. Med kulturell valfrihet så menade man att 

det är upp till var och en att avgöra hur mycket och i vilken takt de vill ta till sig den svenska 

kulturen och behålla ursprungskulturen (Hyltenstam & Tuomela 1996: 30). 

2.7.2.2 Stöd för språklig, kognitiv och kunskapsmässig utveckling 
Ett annat tungt argument för modersmålsundervisningen var att den gynnade elevernas 

kognitiva och intellektuella kapacitet. Man ville, via modersmålsundervisningen, förbättra 

invandrarelevernas skolresultat. Det började bli tydligt att invandrarelevernas svaga 

skolresultat berodde på att de tvingades inhämta kunskap på ett språk de inte till fullo 

behärskade. Tvåspråkigheten hade tidigare ansetts vara anledningen till varför vissa elever 

underpresterade, varför man hade förbjudit vissa grupper, läs Romer och Tornedalsfinnar, att 
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utveckla sitt modersmål. Nu började detta synsätt förändras, mycket tack vare en rad 

forskningsresultat (Hyltenstam & Tuomela 1996: 31-32): 

 
- Andraspråket behöver lång tid på sig innan det kan användas till kunskapsinhämtning på samma sätt 

som förstaspråket. 

- Vilken attityd barnet intar till sitt modersmål är mycket beroende av vilken roll modersmålet får i 

samhället och skolan.  

- Elevens identitetsutveckling hänger tätt samman med vilka möjligheter som ges till bejakning av de 

egna livserfarenheterna.  

 

Detta kom man fram till för över 30 år sedan, men det är i allra högsta grad fortfarande 

relevant även idag. Men även om det är relevant fakta så måste man fråga sig om 

modersmålsundervisningen har ovanstående syfte och värderas efter forskningsresultaten. 

Hyltenstam & Stroud (1991: 89) menar modersmålsundervisningen idag tjänar till att vara en 

form av bro mellan minoritetsspråk och majoritetsspråk. Modersmålsundervisningen 

motiveras med att den gynnar utvecklingen av det svenska språket. Detta var någonting som 

märktes i den svenska valrörelsen 2010 där modersmålets vara och icke vara debatterades 

under en av slutdebatterna. Det enda argumentet som fördes fram av dess försvarare var just 

att det gynnar utvecklingen av svenskan.  

 Även om skolan kanske är den viktigaste samhälleliga institutionen för en framgångsrik 

integration så går det ändå inte att isolera problemet dit. Skolan är ofta en bild av samhället 

och skolan används också som redskap av majoriteten för att styra beteende och kunskap i 

önskvärd riktning. Vilka beteenden och kunskaper som anses viktiga och därmed ska läras ut 

är satta av majoriteten. Du har därmed en skolsituation som officiellt ska främja integration 

men som i själva verket verkar assimilatorisk (Hyltenstam & Stroud 1991: 88 & 90; 

Johansson 2000: 16).  
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3 Metod 
I kapitel 3 presenteras först studiens utgångspunkt, sedan informanterna och därefter beskrivs 

testinstrumentet, tillvägagångssättet vid materialinsamling och materialbearbetning. Vidare 

resoneras runt generaliserbarheten, studiens reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden. Till sist diskuteras metodologiska styrkor och svagheter. 

3.1 Studiens utgångspunkt 
Det primära syftet med studien är att få fram flerspråkiga ungdomars subjektiva syn på sin 

identitet. Det är alltså ungdomarnas egna upplevelser av fenomenet språk och identitet som är 

studiens fokus. Sålunda bör studien få fram informanternas egna upplevelser och visa på hur 

världen ter sig för dem. Det handlar i mångt och mycket att försöka förstå informanterna. För 

det ändamålet kan man som forskare ha ett fenomenologiskt synsätt som utgångspunkt.   

 Christer Bjurvill (1995: 49) menar att det fenomenologiska synsättet har två perspektiv. 

Det ena perspektivet är det vi direkt ser, medan det andra perspektivet är en analys av vad det 

är vi direkt ser och där ställer vi oss frågan: varför ser vi det vi ser? Syftet med dessa 

perspektiv är att de ska ge oss en vidare och djupare förståelse av mänskligheten. Detta 

reducerar förutfattade meningar eftersom du ser verkligheten ur andra perspektiv än ditt eget. 

Vidare så gör synsättet oss medvetna om vårat eget sätt att tänka eftersom vi tvingas att 

reflektera över vad det är vi egentligen ser och därigenom stimuleras självkritiskt tänkande. 

Stimuleras vårat självkritiska tänkande så tenderar vi att kritiskt granska omvärlden såsom 

den ter sig för oss och vi tar inte för givet tagna sanningar som absoluta.  

 Flerspråkiga ungdomars verklighet är präglad av omgivningens förutfattade meningar, 

omgivningens negativa attityder, omgivningens benägenhet att kategorisera invandrare som 

en homogen grupp och omgivningens bild av ungdomarna står i kontrast mot hur ungdomarna 

betraktar sig själva. Ungdomarna tenderar att inte bli sedda som individer. Ahmadi och 

Söderholm Carpelan (2003: 13) menar att det bästa sättet att komma förbi sådana 

integrationshämmande aspekter är att utgå ifrån invandrarungdomarnas subjektiva verklighet. 

Detta korrelerar alltså med det fenomenologiska utgångssättet som syftar till att få fram 

informanternas subjektiva verklighet.   

3.2 Urval 
Informanturvalet skedde från en högstadieskola med en stor andel flerspråkiga elever. Varför 

valet föll på just den skolan var för att jag känner lärare och övrig personal på skolan 
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Med hjälp av lärarna på skolan markerade jag på klasslistor de flerspråkiga eleverna, som 

uppgick till 56 stycken. Av dessa gallrades 16 stycken bort av olika skäl, t.ex. elever från 

krigshärjade områden med eventuellt traumatiska upplevelser eller andra aspekter som inte 

var fokus i min studie. Efter selektionen återstod 40 potentiella informanter. Utav dessa 40 

skulle sex stycken slumpvis väljas ut till informanter, en pojke och en flicka från varje årskull. 

Förutom dessa sex så valdes även sex stycken reserver ut, en reserv för varje informant.  

 Det slumpvisa urvalet gick till på så sätt informanterna sorterades efter årskurs. Sedan 

skrevs varje informants kön och språk på en papperslapp, i de fall där flera informanter hade 

samma språk så gjordes en numrering, t.ex. arabiska 1, arabiska 2. Sedan gjordes två högar av 

lapparna, en för pojkar och en för flickor. Likt ett lotteri så drogs sedan två lappar från varje 

hög, en ordinarie och en reserv. Samma tillvägagångssätt upprepades sedan för varje årskurs. 

  Eftersom mina informanter var under 16 år behövde jag skaffa tillstånd från föräldrarna 

i form av ett brev (se Bilaga 1). Jag skaffade även ett tillstånd från skolans biträdande rektor 

(se Bilaga 2). Aspekter jag fick vara förberedd på var om föräldratillstånden inte lämnades in 

samt om informanterna skulle tacka nej eller hoppa av studien. Vid undersökningens slut hade 

jag fem tillstånd och antalet informanter reducerades därför till fem.  

3.2.1 Studiens informanter 
Studiens informanter presenteras i Tabell 3.1. Tabellen visar att tre pojkar och två flickor 

deltog i studien. Två av pojkarna gick i nian och en i åttan, medan den ena flickan gick i åttan 

och den andra i nian.  
Tabell 3.1: Elevernas bakgrundsinformation och språkkunskaper 

Elev Kön Hemland Modersmål (L1) Andraspråk (L2) Andra språkkunskaper 
9-1 F Finland Finska Svenska, teckenspråk Engelska, arabiska  
9-2 P Sverige Bengaliska, svenska  Engelska 
9-3 P Uganda Luganda7  Svenska Engelska, Swahili, polska 
8-1 P Sverige Spanska, svenska  Engelska 
8-2 F Sverige Spanska, svenska   Engelska 

  F = flicka, P = pojke: Dessa förkortningar gäller i alla tabeller i uppsatsen.   

Ur tabell 3.1 kan man utläsa att samtliga elever har något annat modersmål än svenska. Vidare 

kan man se att även svenska utgör modersmål (se Fotnot 5) för 9-2, 8-1 och 8-2 medan 

svenska fungerar som andraspråk för 9-1 och 9-3. Det går också att utläsa att 9-1 och 9-3 inte 

har Sverige som hemland medan 9-2, 8-1 och 8-2 är födda i Sverige. Tabellen visar också att 

modersmålen för alla utom 9-3 har en hög standardisering (se Kapitel 2 Avsnitt 2.4.1). Detta 

grundat på att svenska utgör majoritetsspråk, finska har majoritetsspråkstatus och bengaliska 

                                                
7 Språket luganda existerar inte i skriven form.  



Janusansikten? 
©Jon Svedin 2010 

 

 22 

och spanska tillhör världens 10 största språk (Andersson 2001: 46). Modersmålet för 9-3 

saknar skriftspråk (se Fotnot 7) vilket omöjliggör en hög standardisering.  

 Elevernas språkliga och socioekonomiska bakgrund presenteras i Tabell 3.2 tillsammans 

med bakgrundsinformation om föräldrarna. I denna tabell presenteras föräldrarnas 

bakgrundsinformation, studiebakgrund och modersmål.  
Tabell 3.2: Föräldrarnas hemland, utbildning och yrke 

 Hemland Utbildning Yrke Modersmål 
Elev Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma 

9-1 Tunisien Finland Vet ej Läkare Sjukpensionär personlig 
assistent Arabiska Finska 

9-2 Bangladesh Bangladesh 3-4 år i skolan i 
hemlandet 

Grundskola, oklart 
hur många år.  

Jobbar på ett 
hotell Arbetslös Bangla Bangla 

9-3 Uganda Uganda Vet ej,  Minst grundskola i 
hemlandet 

Studerar på 
SFI Arbetslös Luganda Luganda 

9-4 Sverige Chile Grundskola, 9 år.  Universitet plattläggare VD Svenska Spanska 

9-5 Peru Chile 
Minst grundskola i 
hemlandet, oklart 
hur många år.  

Hoppade av skolan 
i Chile, oklart hur 
många år 

Städare Praktiserar Spanska Spanska 

 

Tabell 3.2 visar att 9-1, 9-2, 9-3 och 9-5 tillhör familjer som socioekonomiskt befinner sig 

under medel medan 9-4 tillhör en socioekonomiskt gynnad familj (Socioekonomisk indelning, 

SEI, yrkesförteckning, version 2010-02-10) Vidare kan man se att 9-2, 9-3 och 9-5 inte har 

någon förälder med högre utbildning medan 9-1 och 9-4 har minst en högutbildad förälder. 

Från tabellen går också att utläsa att det bara är 9-4 som har en svensk förälder medan övriga 

elever har föräldrar från andra länder. Beaktar man både tabell 3-1 och 3-2 och tar hänsyn till 

begreppen i fotnoter 7 och 8 så kan man dra slutsatsen att 9-2, 8-1 och 8-2 är simultant8 

tvåspråkiga där 8-1 tillägnat sig båda språken i hemmiljön medan 9-2 och 8-2 tillägnat sig 

svenska på förskolan. Vidare kan man utläsa att 9-1 och 9-3 tillägnat sig svenska efter tre års 

ålder men i en svenskspråkig miljö och är därför att betrakta som successivt9 tvåspråkiga.  

3.3 Studiens testinstrument  
Jag har använt mig av strukturerad intervju som testinstrument. Med strukturerad intervju 

menas att forskaren har en enkät att utgå ifrån och att enkäten fylls i av forskaren. Varför jag 

valde denna typ av kombinerat testinstrument var för att jag då kunde kombinera intervjuns 

                                                
8 Ett exempel på ett simultant tvåspråkigt barn är ett barn vars föräldrar principfast talat varsitt språk med barnet, 
barnet har på så sätt tillägnat sig föräldrarnas språk samtidigt. Man kan också tala om simultan tvåspråkighet när 
ett barn lär sig ett språk hemma och samtidigt tillägnar sig ytterligare ett språk på förskolan, under förutsättning 
att barnet började på förskolan innan tre års ålder (Abrahamsson 2009: 13 & 14). 
9 Successiv tvåspråkighet talar man om när ett andraspråk läggs till ett redan befintligt förstaspråk. Ett typiskt 
fall på det är ett barn som tillägnat sig ett minoritetsspråk hemma och sedan, efter tre års ålder, lärt sig 
majoritetsspråket i en annan miljö, t.ex. förskolan. Det är viktigt att ta hänsyn till att den inbördes rangordningen 
beträffande språkkompetens och grad av identifiering kan variera kraftigt i både simultan och successiv 
tvåspråkighet (Abrahamsson 2009: 13 & 14). 
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djup med enkätens struktur (Bell 2006: 158) samt att intervju stämmer väl överens med 

studiens utgångspunkt. Se vidare i Avsnitt 3.7.  Här beskrivs enkäten: 

3.3.1 Enkät  
En enkät skapades med omfattningen av 133 frågor (se Bilaga 1). Enkäten berörde olika 

områden som var sorterade under olika kategorier: Bakgrund, familj, fritid och attityder till 

modersmålet. Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor. Antalet slutna frågor uppgick 

till 54 med tre olika typer av svarsalternativ: 

1. Tvåskaliga, antalet uppgick till 26 med svarsalternativen: 
     £ Ja 

      £ Nej       
2. Treskaliga, antalet uppgick till 10 och handlade om språkval och hur ofta man gjorde 

någon språkaktivitet eller liknande, med svarsalternativen: 
£ Bara på mitt modersmål    £ både på mitt modersmål och svenska  £ bara på svenska 
eller 
£ Varje dag    £ Varje vecka    £Varje månad 
 

3. Femskaliga, antalet uppgick till 18 och handlade om attityder eller hur viktig någon 

aspekt var för informanten. Svarsalternativen kunde se ut enligt följande:  
£Håller helt med  
£Håller delvis med    
£ Håller varken med eller säger emot 
£Håller inte med 
£Håller inte alls med 

 

eller: 
£Väldigt viktigt 
£ ganska viktigt 
£ varken viktigt eller oviktigt 
£ ganska oviktigt 
£ inte alls viktigt  

 

Antalet öppna frågor uppgick till 20 och föregicks i regel av en sluten fråga där informanten, 

via den öppna frågan, fick motivera sitt svar på den slutna frågan. Övriga frågor uppgick till 

59 och innehöll både öppna frågor och öppna frågor med kortare svar. Enkätfrågorna 

sorterades under följande kategorier: 

3.3.1.1 Bakgrund  
Under denna kategori ställdes frågor om elevens hemland, modersmål, övriga språkkunskaper 

och vilket/vilka språk elevens betraktade som sina samt vilket/vilka språk eleven associerades 

med av omgivningen.   
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3.3.1.2 Familj 
Under denna kategori ställdes frågor om familjesituationen och språkanvändningsmönster 

inom familjen. Kategorin rymde även frågor om syskonskaran och dess storlek samt vilka 

språk som talades mellan syskonen. Frågor rörande religionstillhörighet och kulturutövande 

knutet till hemlandet fanns också med.  

3.3.1.3 Fritid 
Under denna kategori ställdes frågor om vilket språk informanten föredrog vid aspekter som 

bokläsning och TV-tittande. Informantens fritidsaktiviteter och vilket språk eller vilka språk 

som användes under aktiviteterna fick också plats under denna kategori.    

3.3.1.4 Attityder till modersmålet 
Intervjun avslutades med ett antal femskaliga slutna frågor som berörde informantens attityder 

till sitt modersmål. I de fall där eleverna även hade svenska som modersmål (se Tabell 3.1) 

åsyftades inte svenska. Se även avsnitt 3.7.  

3.4 Undersökningens genomförande 
De strukturerade intervjuerna gick till på så sätt att samtliga intervjuer byggde på enkäten där 

eleverna fick samma frågor. Intervjuerna individanpassades genom att särskild 

uppmärksamhet fästes vid aspekter som jag ansåg vara intressanta för just den eleven. 

 Intervjuerna spelades in.  En inspelning har fördelen att man kan kontrollera svaren 

samt att man slipper det arbetsamma antecknandet som annars hade varit nödvändigt vid 

långa svar från informanterna.  

3.5 Materialbearbetning  
Enkätfrågorna med dess svar kategoriserades och sorterades, efter typ av information, in i 5 

tabeller (se Kapitel 4). De frågor som inte rymde under tabellerna presenterades i den löpande 

texten som följde efter varje tabell, under förutsättning att informationen var relevant och 

överensstämde med tabellens rubrik. Direkt och indirekt information från tabellerna lästes av 

och sammanfattades i text. Utifrån den sammanfattade texten drogs sedan paralleller till 

teorin. Med detta som utgångspunkt gjordes sedan en sammanfattning av resultatet där 

särskild beaktning fästes vid aspekter som ansågs vara generella.   
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3.6 Etiska aspekter  
När man har att göra med enskilda individer i sin forskning så är det framförallt frågan om 

konfidentialitet och anonymitet som är aktuell. Med konfidentialitet menas att informanten 

inte ska kunna identifieras medan anonymitet innebär att inte ens forskaren känner till vilken 

informant som svarat på vilken fråga. I mitt fall så handlade det om att respektera 

konfidentialiteten. Anonymitet kunde jag inte erbjuda informanterna eftersom jag gjorde 

personliga intervjuer med dem.   

 I intervjusituationer så har de intervjuade rätt att få veta vissa saker och forskaren har ett 

ansvar att förmedla denna rättighet. Forskaren har också ansvar för att förmedla till den 

intervjuade vad undersökningen handlar om, varför man vill intervjua just dem, vilka frågor 

som kommer att ställas och vad man ska göra med informationen. De intervjuade har rätt att 

tacka nej till intervjun och även lämna återbud under intervjun. Denna information bör inte 

ges muntligt innan intervjutillfället utan bör helst förmedlas skriftligt en tid innan så att den 

intervjuade har tid till att tänka igenom situationen och vet vad den ger sig in på (Bell 2006: 

157-158). Dessa instruktioner följdes och ingen studie av informant påbörjades innan jag hade 

tillstånd från föräldrar och rektor. 

3.7 Metodens styrkor och svagheter 
Intervju som metod har den fördelen att man kan gå in mer på djupet hos den intervjuade – 

med respekt för den intervjuades integritet – där känslor och motiv kan komma fram på ett 

djupare plan än vad de skulle ha gjort i en enkät (Bell 2006: 158). Intervju som metod skulle 

alltså fungera bra eftersom min studies utgångspunkt har ett fenomenologiskt perspektiv 

vilken ska sträva efter att få fram informantens subjektiva verklighet.  

 Trots att avsikten med intervjun var att få fram informantens verklighet så innebar ett 

val av en metod av detta slag att uppsatsen, ur mitt perspektiv, blev väldigt subjektiv. Det var 

min upplevelse, tolkning och analys av svaren från informanterna som satte sin prägel på 

uppsatsen. Detta kan bli föremål för ganska frän kritik som inte sällan handlar om metodens 

objektiva reliabilitet. Vilket innebär att en annan forskare hade, med samma metod, troligtvis 

kommit fram till något annat (ibid: 117). Även om det inte går att radera metodens 

subjektivitet så är det viktigt att som forskare försöka neutralisera denna synnerligen relevanta 

farhåga. Detta görs med fördel genom noggrann reflektion och ett kritiskt förhållningssätt till 

både sig själv och metoden.  

 Subjektiviteten gör att en metod av detta slag i större utsträckning präglas av forskaren 

än vad en mer objektiv metod skulle göra. Forskarens orutin och oskicklighet tenderar att 
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komma fram tydligare i en metod som denna. Som ett exempel på detta så upptäcktes under 

genomlyssningen av intervjuerna en inte obetydlig styrning av informanterna från min sida 

där jag i vissa fall gjorde de öppna frågorna till ledande frågor och ibland la orden i 

informanternas mun. Troligtvis så påverkade detta svaren från eleverna. Det är inte osannolikt 

att en mer rutinerad och skicklig forskare hade undvikit misstag som det ovan.   

 Ytterligare en svaghet i studien är att enkätens frågor i stor utsträckning bygger på 

modersmålets relation till svenskan. Detta innebär en direkt felaktighet då tre av eleverna har 

svenska som modersmål, tillsammans med ett annat språk (se Tabell 3.1). Även om jag vid 

intervjutillfällena noggrant framlade vilket språk som åsyftades så kan detta misstag ha 

inneburit en förvirring för de berörda eleverna, något som kan ha påverkat deras svar på 

enkäten.   

3.8 Studiens generaliserbarhet  
Kvalitativa metoder kritiseras ofta för att inte kunna leverera generaliserbara resultat. Min 

studies huvudsakliga syfte var inte att, efter studiens slut, kunna leverera direkta färdiga svar 

för hur språk och identitet ter sig för samtliga flerspråkiga elever i den svenska skolan. Trots 

att metoden är kvalitativ och väldigt subjektiv så anser jag att studien levererat ett par 

generaliserbara slutsatser (se Kapitel 4, Avsnitt 4.6).   
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4 Resultat och diskussion 
Kapitel 4 presenterar studiens resultat. Resultaten presenteras via 5 tabeller där varje tabell 

åtföljs av en tolkning och diskussion av tabellens information (Avsnitt 4.1-4.5). Därefter görs 

en sammanfattning av resultatet från tabellerna med en sammanfattande diskussion (Avsnitt 

4.6). Kapitlet avslutas med en diskussion kring vilka följder detta får för undervisningen 

(Avsnitt 4.7), samt förslag till fortsatt forskning (Avsnitt 4.8). 

4.1 Elevernas språk 
Tabell 4.1 presenterar det/de språk som eleverna och omgivningen anser som elevens språk 

samt elevens förklaring till varför det känns på det sättet.  
Tabell 4.1: Elevernas språk 

Enkätfråga Elev Kön Svenska Finska Arabiska Teckenspråk Spanska Bengaliska Luganda 

Vilket eller 
vilka språk är 
ditt/dina anser 
du? 

9-1 F  x x     
9-2 P x     x  
9-3 P       x 
8-1 P x    x   
8-2 F x    x   

Varför anser 
du det? 

9-1 F Så det är ju liksom så jag är ju själv halvfinsk halvarab det tillhör ju lite mer än det svenska 
egentligen så jag har ju egentligen inte någonting med svenska att göra 

9-2 P För att jag pratar både och mest hemma 
9-3 P Luganda talas av Bugandaklanen som eleven härstammar ifrån. 
8-1 P Jag känner mig mer som Chilenare än som svensk 
8-2 F Jag pratar spanska och svenska hemma. 

Vilket eller 
vilka språk är 
ditt/dina anser 
andra? 

9-1 F x x      
9-2 P x     x  
9-3 P       x 
8-1 P     x   
8-2 F x    x   

Varför tror du 
det? 

9-1 F 

Alltså jag pratar ju svenska med folk men liksom jag vet faktiskt inte jag vet ju inte hur folk 
tänker de tänker ju säkert mig som en finne, om jag går ut på gatan så är det ju ingen som tror att 
jag är arab direkt så jag har nog tagit emot lite mer av det finska än det arabiska. Någon som inte 
känner mig tror säkert att jag är svensk 

9-2 P För det mesta pratar jag svenska med folk och med kusinerna är det bengaliska och svenska 
9-3 P Jag har bara bott i Sverige i två år 
8-1 P Dom tror att jag är helt utländsk’ för att jag brukar prata spanska med mina kompisar 
8-2 F För att jag kommer ifrån Chile, alltså mina föräldrar kommer därifrån 

 

Tabell 4.1 visar att samtliga elever identifierar sig med sina modersmål (se Tabell 3.1). Detta 

är i linje med Wellros (1998) internaliseringsteori (se Fotnot 3) och Johanssons (2000) tes om 

den primära socialisationens betydelse som går ut på att man i sin första miljö tillägnar sig sitt 

modersmål samt värderingar och normer knutna till modersmålet och ursprunget. 

Identifikationen kan även förklaras med att språken kan ha en mycket stark emotionell 

betydelse för eleverna eftersom de är en del av elevernas ursprung (se Tabell 3.2) och 

tillägnade under mycket tidig ålder (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2 & 2.2.1).  
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 Ur Tabell 4.1 går också att utläsa att språken eleverna identifierar sig med, i stor 

utsträckning korrelerar med de språk de upplever att omgivningen associerar dem med. Detta 

går att förena med Taylors (2009) teori om att människan är dialogisk, som betyder att 

människan skapar sin identitet i samklang med andra (se Kapitel 2, avsnitt 2.1). Denna 

koppling går att göra till 8-1 som identifierar sig mer med Chile än med Sverige vilket kan 

förklaras med att han upplever att omgivningen betraktar honom som helt utländsk. Vidare 

kan man se att 9-1, 9-2 och 8-1 tror att deras språkanvändning är avgörande för vilket språk 

de blir associerade med, detta går i enlighet med Bijvoets (2007) tes att vi blir bedömda efter 

de språk vi talar (se Kapitel 2, avsnitt 2.4.1). Man kan också se i tabellen att 9-2 och 8-2 gör 

en koppling mellan de språk de identifierar sig med och de språk de talar hemma. Detta går i 

linje med Johanssons (2000) teori att språkanvändningen hemma har betydelse för 

identitetsutvecklingen (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1).  

 En intressant aspekt är att 9-1 identifierar sig med arabiskan trots att hon inte behärskar 

språket. En delförklaring kan vara att hon känner sig hemma i den arabiska mentaliteten, 

vilket bekräftas av att hon gärna läser böcker och ser på TV-program från Egypten eftersom 

de erbjuder en arabisk mentalitet (se Bilaga 1, frågor 58-60 & 63-65). Detta bekräftar 

socialisationsprocessens betydelse.   

4.2 Språkval i familjen 
 
Tabell 4.2 presenterar vilket/vilka språk eleverna använder och vill använda med sina 

respektive familjemedlemmar och vilket/vilka språk familjemedlemmarna använder och vill 

använda med eleven.  

 
Tabell 4.2: Språkval i familjen 

Enkätfråga Elev Kön Svenska Finska Arabiska Teckenspråk Spanska Bengaliska Luganda Engelska 

Vilket språk talar du 
med din mamma? 

9-1 F x x       
9-2 P x     x   
9-3 P       x x 
8-1 P x        
8-2 F     x    

Vilket språk talar 
din mamma med 
dig? 

9-1 F  x       
9-2 P      x   
9-3 P       x x 
8-1 P x    x    
8-2 F     x    

Vilket språk vill du 
helst använda när du 
pratar med din 
mamma? 

9-1 F  x       
9-2 P      x   
9-3 P       x x 
8-1 P     x    
8-2 F     x    

Vilket språk tror du 
din mamma helst 
vill prata med dig? 

9-1 F  x       
9-2 P      x   
9-3 P       x x 
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8-1 P     x    
8-2 F     x    

Vilket språk talar du 
med din pappa? 

9-1 F x        
9-2 P      x   
9-3 P x      x x 
8-1 P x        
8-2 F     x    

Vilket språk talar 
din pappa med dig? 

9-1 F x        
9-2 P      x   
9-3 P x      x x 
8-1 P x        
8-2 F     x    

Vilket språk vill du 
helst använda när du 
pratar med din 
pappa? 

9-1 F x  x      
9-2 P      x   
9-3 P       x x 
8-1 P x        
8-2 F     x    

Vilket språk tror du 
din pappa helst vill 
prata med dig? 

9-1 F x        
9-2 P      x   
9-3 P x      x x 
8-1 P x        
8-2 F     x    

Vilket eller vilka 
språk talar du med 
dina äldre syskon? 

9-1 F  x       
9-2 P         
9-3 P x        
8-1 P         
8-2 F x        

Vilket eller vilka 
språk talar dina 
äldre syskon med 
dig? 

9-1 F  x       
9-2 P         
9-3 P x      x x 
8-1 P         
8-2 F x    x    

Vilket språk vill du 
helst använda när du 
pratar med dina 
äldre syskon? 

9-1 F  x       
9-2 P         
9-3 P x        
8-1 P         
8-2 F x    x    

Vilket språk tror du 
dina äldre syskon 
helst vill prata med 
dig? 

9-1 F  x       
9-2 P         
9-3 P x        
8-1 P         
8-2 F x    x    

Vilket eller vilka 
språk talar du med 
dina yngre syskon? 

9-1 F x   x     
9-2 P x     x   
9-3 P         
8-1 P x        
8-2 F         

Vilket eller vilka 
språk talar dina 
yngre syskon med 
dig? 

9-1 F x   x     
9-2 P x        
9-3 P         
8-1 P x        
8-2 F         

Vilket språk vill du 
helst använda när du 
pratar med dina 
yngre syskon? 

9-1 F x   x     
9-2 P x     x   
9-3 P         
8-1 P x        
8-2 F         

Vilket språk tror du 
dina yngre syskon 
helst vill prata med 
dig? 

9-1 F  x       
9-2 P x        
9-3 P         
8-1 P x        
8-2 F         

Vilket språk 
använder ni 

9-1 F  x       
9-2 P      x   
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(familjen) när ni är 
tillsammans? 

9-3 P x      x x 
8-1 P x    x    
8-2 F     x    

Vilket språk skulle 
du helst vilja att ni 
använde? 

9-1 F  x       
9-2 P      x   
9-3 P x        
8-1 P x    x    
8-2 F     x    

Tomma rutor innebar att eleven saknade syskon för det syskon rutan åsyftades. 

 

Tabell 4.2 visar tydligt att språken som används i hemmet också är de språk eleverna 

identifierar sig med (se Tabell 4.1). Vilket är i linje med Johanssons (2000) tes om vilken stor 

betydelse språkanvändningen i hemmet har för identitetsutvecklingen (se Kapitel 2, Avsnitt 

2.2.1) och stärker tesen att språkanvändningen i hemmet leder till en internalisering som i sig 

leder till identifiering (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2, Fotnot 3 samt kommentarer till Tabell 4.1). 

Ett undantag i detta fall är 9-1 som talar svenska10 med sin pappa och sina yngre syskon men 

ändå inte identifierar sig med svenskan. Hennes motivering i Tabell 4.1 tyder på att hon inte 

känner någon större samhörighet med svenskan.  

 En annan iögonfallande tendens i Tabell 4.2 är att samtliga elever i större utsträckning 

talar och vill tala svenska med sina syskon än vad de gör med sina föräldrar. Detta 

språkanvändningsmönster är enligt Johansson (2000) inte alls ovanligt i flerspråkiga familjer 

och kan påverka språkanvändningen i andra kontexter (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1). Vidare så 

kan detta mönster visa på att eleverna både mentalt och språkligt kan röra sig mellan de olika 

språken, vilket är i enlighet med Wellros (1998) internaliseringsteori (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2 

samt Fotnot 3). Vidare så visar tabellen att 9-3 vill tala svenska med sin pappa, sina syskon 

och när hela familjen är samlad. Detta trots att han inte identifierar sig med svenska (se Tabell 

4.1) eller behärskar svenska bättre än luganda (se Tabell 3.1). Detta kan förklaras via pappans 

och syskonens vilja att tala svenska, vilket troligtvis påverkar 9-3 (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1). 

Varför pappan vill tala svenska kan ha sin förklaring i familjens låga socioekonomiska status 

och korta utbildningsbakgrund (se Tabell 3.2). Johansson (2000) menar att det finns en 

tendens hos familjer med låg socioekonomisk status och kort utbildningsbakgrund att inte se 

värdet i sitt modersmål (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1), vilket i sig kan bero på deras vilja att 

höja sin ekonomiska situation och ser på majoritetsspråket som nyckel i detta sammanhang 

(se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Detta resonemang står i motsats till språkanvändningsmönstret 

mellan 8-2 och hennes föräldrar. Hennes föräldrar talar spanska och vill tala spanska med 

                                                
10 I Tabell 4.2 framgår att 9-1 talar svenska med sin pappa varför informationen i tabell 3.1 kan verka 
vilseledande då 9-1 av den anledningen bör ha svenska som modersmål. 9-1 flyttade till sin pappa när hon var 8 
år.  
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henne, trots låg socioekonomisk status och kort utbildningsbakgrund. Förklaringen kan delvis 

stå att finna i det spanska språkets höga standardisering. Detta går i linje med Bijovets (2007) 

teori om att en hög standardisering innebär en hög status men kan även bero på att talarna vill 

bevara sitt eget modersmål (se Kapitel 2, Avsnitt 2.4.1).  

4.3 Språkval med bästa kompisar  
Tabell 4.3 presenterar vilket/vilka språk eleverna använder och vill tala med sina bästa 

kompisar samt vilket/vilka språk elevernas bästa kompisar vill tala med eleverna.  
Tabell 4.3: Språkval med bästa kompisar 

Enkätfråga Elev Kön Svenska Spanska 

Vilket eller vilka språk talar du med dina bästa kompisar? 

9-1 F x  
9-2 P x  
9-3 P x  
8-1 P x  
8-2 F x x 

Vilket eller vilka språk talar dina bästa kompisar med dig? 

9-1 F x  
9-2 P x  
9-3 P x  
8-1 P x  
8-2 F x x 

Om det är fler än ett språk som ni använder, vilket språk använder ni mest? 

9-1 F x  
9-2 P x  
9-3 P x  
8-1 P x  
8-2 F x  

Vilket språk vill du helst använda när du pratar med dina bästa kompisar? 

9-1 F x  
9-2 P x  
9-3 P x  
8-1 P x  
8-2 F x  

 

Det är endast 8-2 som talar något annat språk än svenska med sina bästa kompisar, därav 

tabellens förminskning. Tabell 4.3 visar med stor tydlighet att det är svenska som används 

mellan eleverna och deras vänner. Detta kan förklara varför 9-2, 8-1 och 8-2 identifierar sig 

med svenskan (se Tabell 4.1), detta för att de har internaliserats i det svenska (se Kapitel 2, 

Avsnitt 2.1 samt Fotnot 3) 

 Vidare så visar tabellen att 8-2 även använder spanska med sina bästa kompisar, trots att 

detta inte är någon utrycklig önskan från henne. Det visar att hon har kompisar att prata 

spanska med, vilket kan vara en förklaring till varför hon identifierar sig med spanskan (se 

Tabell 4.1 och Kapitel 2, Avsnitt 2.1 och 2.2.2).  

 Vidare kan man se att elevernas språkanvändningsmönster med syskonen (se Tabell 4.2) 

har en viss överensstämmelse med språkanvändningsmönstret som visas i Tabell 4.3. Detta är 

i linje med Johanssons (2000) teori att språkanvändningsmönstret med syskonen påverkar 

språkanvändningen i andra kontexter (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1).  
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 Tabellen visar också att det finns ett motsatsförhållande i denna tabell och med 

informationen från 8-1 i Tabell 4.1. I Tabell 4.1 angav han att omgivningen betraktade honom 

som helt utländsk eftersom han talade spanska med sina kompisar. Enligt denna tabell så 

varken talar han eller vill tala spanska med sina vänner. Troligtvis så förhåller det sig som så 

att 8-1 är så internaliserad i båda språken att han inte märker när han rör sig emellan dem. 

Denna djupa internalisering kan förklaras av att han talar spanska med sin mamma och 

svenska med sin pappa (se Tabell 4.2). Under den primära socialisationen har han 

socialiserats in i båda språken och sedan dess har de varit en naturlig del av honom. Detta går 

i överensstämmelse med Stiers (2004) teori om att man kan tala om en riktigt djup 

internalisering när kulturens existens och påverkan befinner sig utanför individens kännedom 

(se Kapitel 2, Avsnitt 2.1 samt Fotnot 3).   

4.4 Språkval i förskola och skola  
Tabell 4.4 presenterar vilket/vilka språk eleverna använder och vill använda i förskola och 
skola.  

Tabell 4.4: Språkval i förskola och skola 
Enkätfråga Elev Kön Svenska Finska Spanska Engelska 

Vilket eller vilka språk brukar du prata på lektionerna? 

9-1 F x    
9-2 P x    
9-3 P x    
8-1 P x    
8-2 F x    

Vilket eller vilka språk vill du helst prata på lektionerna? 

9-1 F x x   
9-2 P x    
9-3 P x    
8-1 P x    
8-2 F x    

Vilket eller vilka språk brukar du prata på rasterna? 

9-1 F x    
9-2 P x    
9-3 P x    
8-1 P x    
8-2 F x  x  

Vilket språk eller vilka språk vill du prata på rasterna? 

9-1 F x x   
9-2 P x    
9-3 P x    
8-1 P x    
8-2 F x  x  

Vilket eller vilka språk talade du med de andra barnen på förskolan 
(förskolan i något annat land)? 

9-1 F x    
9-2 P     
9-3 P    x 
8-1 P     
8-2 F     

Vilket eller vilka språk talade du med de andra barnen på förskolan (i 
Sverige)? 

9-1 F     
9-2 P x    
9-3 P     
8-1 P x    
8-2 F x    

Vilket eller vilka språk talade du med personalen? 

9-1 F x    
9-2 P x    
9-3 P    x 
8-1 P x    
8-2 F x    
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Vilket eller vilka språk talade personalen med dig? 

9-1 F x    
9-2 P x    
9-3 P    x 
8-1 P x    
8-2 F x    

Kommer du ihåg vilket eller vilka språk du helst ville prata på 
förskolan/dagiset? 

9-1 F  x   
9-2 P x    
9-3 P    x 
8-1 P x    
8-2 F x    

Tomma rutor innebar t.ex. att eleven inte gått i förskola i något annat land. 

 

Det framträdande i Tabell 4.4 är att svenskan är oerhört dominerande. Detta har sin naturliga 

förklaring i att svenska är majoritetsspråket och därmed språket som används inom skola (se 

Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Detta innebär att skolframgång är beroende av goda kunskaper i 

svenska (se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Detta förklarar varför eleverna vill använda svenska i 

skolarbetet. Hyltenstam och Stroud (1991) menar att när ett sådant här ojämlikt 

maktförhållande existerar mellan majoritetsspråk och olika minoritetsspråk så kan 

minoritetsmedlemmen ifrågasätta värdet av sina egna språk (se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). För 

9-2 och 9-3 kan det föreligga på detta sätt. 9-2:s avoga inställning till bengaliskan i skolan 

visar sig av att han väljer att prata svenska med sina kusiner i skolan trots att de kan 

bengaliska (se Bilaga 1, frågor 116-117). Detta kan bero på att han inte värderar sin 

tvåspråkighet eftersom det innebär ett avvikande från normen (se Kapitel 2, Avsnitt 2.5.1.1). 

Anledningen till att 9-3 inte vill använda luganda i skolan kan vara för att luganda inte 

existerar i skriven form (se Fotnot 7) och därmed oanvändbart som traditionellt skolspråk. 

Diskrepansförhållandet mellan minoritetsspråk och skolframgång är således väldigt påtagligt i 

9-3:s fall och med detta är risken överhängande att han kan komma att ifrågasätta värdet av 

sitt modersmål.  

 Vidare är det gångbart att tala om en assimilation i 9-3:s fall. Han känner sig tvungen att 

anpassa sig till majoritetssamhällets normer och värderingar på majoritetssamhällets villkor 

(se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Detta bekräftas av att han vill använda svenska när familjen är 

samlad med motivationen ”för vi är i Sverige” (se Bilaga 1, fråga 33). Vidare så kan man 

koppla 9-3:s negativa inställning till lugandan som skolspråk av att han, mot sin vilja, inte har 

modersmålsundervisning och heller inte blir uppmuntrad av tala sitt modersmål i skolan (se 

Bilaga 1, frågor 95 & 103). Detta stämmer överens med Johansson (2000) som menar att det 

är mycket viktigt att elevens ursprung bekräftas i skolan på ett positivt sätt (se Kapitel 2, 

Avsnitt 2.2.2). Samma koppling går att göra till 9-2:s negativa inställning till bengaliskan som 
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skolspråk eftersom han inte uppmuntras att tala sitt modersmål eller tala om sitt ursprungsland 

under lektionerna (se Bilaga 1, frågor 103 & 107). 

 En fascinerande aspekt hos 9-1 är att hon inte identifierar sig med svenskan (se Tabell 

4.1) detta trots att svenskan används hemma, med kompisar, i skolarbetet samt att hon innehar 

en hög kompetens i språket. Förklaringen kan finnas i Tabell 4.4 där hon anger att hon på 

förskolan talade svenska, men att hon ville tala finska. Detta för att förskolan var en svensk 

förskola i Finland där i regel bara svenska fick talas, vilket hon anger i ett följdsvar till 

enkätens fråga 84 (se Bilaga 1). Tesen bekräftas av Börestam och Huss (2001) som menar att 

en individ kan välja att ta avstånd från ett språk om de symboliserar språket med en 

förtryckande makt (se Kapitel 2, avsnitt 2.6.1).  

 En av modersmålsundervisningens förtjänster är att den bl.a. stärker eleverna etniska 

identitet (se Kapitel 2, Avsnitt 2.7.2.1). Denna teori stärks i denna tabell av 9-2 och 8-2, som 

båda har modersmålsundervisning (se Bilaga 1, frågor 95-99) och identifierar sig med 

bengaliska resp. spanska (se Tabell 4.1). Modersmålsundervisningen kan även förklara varför 

8-2 är stolt över spanskan och gärna talar det i skolan (se Bilaga 1, frågor 95,107 och 112). 

Vidare så uppskattar hon att det finns skolpersonal som talar spanska, till vilka hon brukar gå 

om hon har något problem och hon får även frågor om sitt ursprungsland på lektionerna (se 

Bilaga 1, frågor 107 & 109-111). Det är alltså tydligt att hon har nytta av sin interkulturella 

kunskap i skolan, vilket kan förklara hennes positiva syn på spanskan (se Kapitel 2, Avsnitt 

2.2.2). Även 8-1 tycker det är bra med skolpersonal som talar spanska eftersom han då trivs 

bättre hemma (se Bilaga 1, frågor 110-111). Detta kan tolkas som att han mäter stor betydelse 

till vilka signaler den sekundära socialisationen sänder ut beträffande spanskan. Vilket 

stämmer överens med Johanssons (2000) teori om att den sekundära socialisationen attityder 

påverkar vilken attityd man intar till sitt ursprung (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.2). 

4.5 Attityder till modersmål och ursprungsländer  
I Tabell 4.5 presenteras elevernas attityder till sina modersmål och ursprungsländer.  

Tabell 4.5: Attityder till modersmål och ursprungsländer 

Enkätfråga Elev Kön Håller helt 
med 

Håller 
delvis med 

Håller varken med 
eller säger emot 

Håller inte 
med 

Håller inte 
alls med 

Jag tycker om när mitt 
modersmål talas 

9-1 F x     
9-2 P  x    
9-3 P x     
8-1 P x     
8-2 F x     

Jag vill att mina barn ska lära 
sig mitt modersmål  

9-1 F x     
9-2 P  x    
9-3 P x     
8-1 P x     
8-2 F x     
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Mitt modersmål betyder 
mycket för mig  

9-1 F x     
9-2 P  x    
9-3 P x     
8-1 P  x    
8-2 F x     

Jag skulle vilja att 
undervisningen i skolan sker 
mer på mitt modersmål än på 
svenska 

9-1 F  x    
9-2 P     x 
9-3 P     x 
8-1 P    x  
8-2 F     x 

Jag är bättre på mitt 
modersmål än på svenska  

9-1 F  x    
9-2 P     x 
9-3 P   x  x 
8-1 P     x 
8-2 F     x 

Jag vill inte ha 
modersmålsundervisning 

9-1 F     x 
9-2 P  x    
9-3 P    x  
8-1 P     x 
8-2 F     x 

Jag talar hellre mitt 
modersmål än svenska 

9-1 F  x    
9-2 P    x  
9-3 P  x    
8-1 P x     
8-2 F  x    

Jag talar hellre svenska än 
mitt modersmål 

9-1 F  x    
9-2 P  x    
9-3 P  x    
8-1 P     x 
8-2 F   x   

Det är viktigt att lära sig sitt 
modersmål 

9-1 F x     
9-2 P x     
9-3 P  x    
8-1 P x     
8-2 F x     

Mina föräldrar tycker det är 
viktigare att jag lär mig 
svenska än mitt modersmål 

9-1 F   x   
9-2 P  x    
9-3 P    x  
8-1 P  x    
8-2 F   x   

Jag tycker om att tala mitt 
modersmål 

9-1 F x     
9-2 P  x    
9-3 P  x    
8-1 P x     
8-2 F x     

Jag talar gärna mitt 
modersmål ”ute på stan” 

9-1 F x     
9-2 P     x 
9-3 P  x    
8-1 P x     
8-2 F x     

Jag talar ogärna mitt 
modersmål ”ute på stan” 

9-1 F     x 
9-2 P x     
9-3 P    x  
8-1 P     x 
8-2 F     x 

För att kunna säga att man är 
ifrån ett land så måste man 
kunna språket som talas där 

9-1 F     x 
9-2 P     x 
9-3 P  x    
8-1 P x     
8-2 F x     

När jag blir vuxen vill jag 
gifta mig med någon som 
talar samma modersmål som 
jag 

9-1 F     x 
9-2 P   x   
9-3 P    x  
8-1 P x     
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8-2 F     x 

Jag har ingen nytta av mitt 
modersmål i framtiden 

9-1 F     x 
9-2 P   x   
9-3 P  x    
8-1 P     x 
8-2 F     x 

 
Begreppet ”modersmål” innebär i denna tabell en liten problematik då 9-2, 8-1 och 8-2 har två 

modersmål där svenska är ett och frågorna ställs i en jämförelse mellan modersmål och 

svenska. Detta innebär att det krävs ett klargörande om vilket språk som åsyftas. För 9-1 

åsyftas finska, för 9-2 bengaliska, för 9-3 luganda, för 8-1 och 8-2 spanska.  

 Tabell 4.5 visar med stor tydlighet att samtliga elever betraktar sina modersmål som 

värdefulla och betydelsefulla. Alla tycker om att tala och höra sina modersmål och de vill föra 

vidare modersmålet till kommande generationer. Detta stämmer överens med de språk 

eleverna betraktar som sina (de Tabell 4.1) samt till ursprungets - och den primära 

socialisationens betydelse (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.1) vilka båda har stor betydelse för 

identitetsutvecklingen. Detta bekräftas ytterligare av att samtliga elever uttryckte 

samhörighetskänsla med sina ursprungsländer och aspekter knutna till dem (se Bilaga 1, 

frågor 38-47).  

 Vidare kan man se att det endast är 9-1 som skulle vilja att undervisningen skulle ske 

mer på finska. Detta kan kopplas till hennes något avvisande inställning till svenska (se 

kommentarer till Tabell 4.4) samt att finskan har minoritetsspråksstatus vilket enligt 

Hyltenstam och Stroud (1991) höjer språkets status, även i skolsammanhang (se Kapitel 2, 

Avsnitt 2.5.1.1). Beträffande de andra eleverna så stärker deras svar teorin att skolframgång 

ses som beroende av goda kunskaper i majoritetsspråket (se kommentarer till Tabell 4.4 & 

Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Elevernas svar kan även kopplas till att alla utom 9-1 och 9-3 anser 

sig vara bättre på svenska än på sitt modersmål och därmed troligtvis tillägnar sig kunskap via 

det svenska språket.  

 En anmärkningsvärd detalj i tabellen är att det bara är 9-2 som inte vill tala sitt 

modersmål ”ute på stan”. Detta kan tyda på en form av skam av att tala sitt modersmål ute i 

majoritetssamhället, något som även visades i Tabell 4.4. Denna skam bekräftas även av att 

han inte vill att det ska bo fler som pratar bengaliska i hans bostadsområde, trots att det inte 

bor så många. Detta för att han anser att det blir lite irriterande eftersom de skulle prata 

bengaliska då (se Bilaga 1, frågor 47-49). Detta kan kopplas via Wellros (1998) teori om 

majoritetens etnocentrism som innebär att värderingar och kunskaper kopplade till olika 

minoriteter ses som mindre värda och onormala (se Kapitel 2, Avsnitt 2.5.1.1). I mötet med 

majoriteten är det inte otroligt att 9-2 värderar sina kunskaper kopplade till sitt ursprung som 
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mindre värda och onormala och därför isolerar han bengaliskan till hemmet. Det går att göra 

samma analys beträffande 9-3 med den skillnaden att även föräldrarnas attityder gentemot 

modersmålet påverkar honom, vilket kommer till uttryck i denna tabell där föräldrarna till 9-3 

anser det vara viktigare för 9-3 att lära sig svenska än modersmålet (se även Tabell 4.2).    

 Tabellen visar också att 9-3 sätter ett samband mellan språkkompetens och nationalitet. 

Detta kan delvis förklara varför 9-3 inte identifierar sig med svenskan (se Tabell 4.1) då han 

inte behärskar språket till fullo eftersom han bara varit i Sverige i två år (se Tabell 4.1). Detta 

går att förstå via Giles (1977) teori om att människan sätter ord på sin relation till omvärlden 

via språket. 9-3:s relation till omvärlden kan förstås som en känsla av utanförskap vilket i stor 

utsträckning beror på språket, som han inte till fullo behärskar (se Kapitel 2, Avsnitt 2.1).  

4.6 Avslutande diskussion 
Här kommer en sammanfattning av resultatet kopplat till den forskningsfråga som 

presenterades i Kapitel 2.  

4.6.1 Hur ser flerspråkiga elever på sin identitet? 
Tabell 4.1 visade att eleverna identifierade sig med sina modersmål där svenska förekom i tre 

av fallen (se Tabell 3.1). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att ursprunget, 

socialisationsprocessen (både den primära och sekundära) och Wellros (1998) 

internaliseringsteori spelar stor roll för identiteten (se Kapitel 2, Avsnitt 2.1 & 2.2).  

 Tabell 4.2, 4.3 och 4.4 visade att eleverna talade föräldrarnas språk i hemmet medan 

svenskan användes i övriga sammanhang. Detta gällde alla elever, även dem som inte 

identifierade sig med svenskan. Detta visar på att eleverna rör sig mellan två olika språk och 

befinner sig i två världar (se Kapitel 2, Avsnitt 2.2.2). Utifrån Vygotskijs resonemang om 

språket och identitetens nära samband (se Kapitel 2, Avsnitt 2.1) så kan man anta eleverna 

använder två olika identiteter, där svenska är en.   

 En tendens hos en del av eleverna var identiteterna värderades olika, där svenska 

värderades högre (se Tabell 4.4 & 4.5). Studien har visat på att denna ojämlika värdering till 

största delen beror på majoritetssamhällets attityder. Dessa attityder visade sig bl.a. genom att 

elevernas ursprung inte bekräftas i skolan (se Tabell 4.4) samt att skolframgång är så extremt 

beroende av goda kunskaper i svenska (se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Attityderna kan i sig 

förklaras via Wellros (1998) resonemang om majoritetssamhällets etnocentrism (se Kapitel 2, 

Avsnitt 2.5.1.1).   
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4.7 Konsekvenser för undervisning 
Studien har visat att skolan spelar en mycket stor roll för flerspråkiga elevers 

identitetsutveckling och självbild. Skolan har alltå ett stort ansvar för hur eleverna kan komma 

att värdera sina språk och därigenom också sig själva. Skolan ska officiellt främja mångfald 

och olikhet. Det finns olika arbetssätt som ska främja mångfald i skolan. Cummins (1996) 

menar att en viktig aspekt i det är att uppmärksamma aspekter som inte inkluderas av alla, för 

att främja ett olikhetsideal istället för ett likhetsideal. Vidare så har Cummins utvecklat en 

modell för interkulturell undervisning som ska syfta till integrativ hållning istället för en 

assimilatorisk. I den modellen så ska elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tillgodoses 

(Johansson 2000: 27). Jag tror att för att en sådan typ av undervisningsmodell ska fungera så 

måste lärarna rannsaka sig själva. Även om lärarkåren, i takt med övriga samhällets ökande 

mångfald, blir mer och mer mångfacetterad så är fortfarande majoriteten av lärarna 

medlemmar av majoritetssamhället. Dessa är internaliserade i det svenska och kan därigenom 

omedvetet sända ut signaler om att det svenska är det bästa, vilket studien har visat på. Även 

om olika arbetssätt är viktigt så tror jag, sett till studiens resultat, att det är viktigare om 

lärarna blir medvetna om vilken roll skolan och språk spelar för elevernas identitetsutveckling 

och går till sig själva och reflekterar över vilka signaler de själva sänder ut. Utifrån det så kan 

man sedan gå vidare till interkulturella arbetssätt.  

4.8 Förslag till fortsatt forskning 
I inledningen nämndes invandrarelevers omfattande sociala problematik. Ungdomar i social 

problematik lider i regel av psykisk ohälsa (Ahmadi & Söderholm Carpelan 2003: 12). Denna 

studie har visat på att flerspråkiga elever tenderar att nedvärdera sitt modersmål i jämförelse 

med svenskan. Vidare har studien bekräftat faktumet att modersmålet ligger emotionellt 

mycket nära eleven. En nedvärdering av modersmålet innebär således en nedvärdering av en 

av de djupaste delarna av identiteten. Ur det perspektivet vore det tillämpligt att undersöka om 

det finns ett samband mellan flerspråkiga elevers psykiska ohälsa och nedvärdering av en 

central del av deras identitet.  

 Vidare visar denna studie att skolan har en stor roll i flerspråkiga elevers 

identitetsutveckling. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter så skulle fallstudier på 

enskilda skolor vara gångbart. Fallstudierna skulle syfta till att undersöka på vilket sätt 

skolmiljön påverkar flerspråkiga elevers syn på sin identitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 
Informant: XXX  
Datum för intervju: XXX 
 
 Bakgrund 
1. Var är du född? ________________________ 
2. Om du är född i något annat land än Sverige, när kom du till Sverige? _____________ 
3. Vilka språk talar du? ______________________________________ 
4. Vilket språk lärde du dig först? ______________________ 
5. Vilket språk eller vilka språk är ditt/dina anser du? ______________________________ 
6. Varför anser du det?________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
7. Vilket språk eller vilka språk är ditt/dina anser andra? _____________________________ 
8. Varför tror du det?__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 Familj 
9. Var är din mamma född? ________________________________ 
10. När kom din mamma till Sverige? _________________________ 
11. Vad jobbar din mamma med?______________________________  
12. Hur många år har din mamma gått i skolan? __________________ 
13. Vilket språk talar du med din mamma? ______________________ 
14. Vilket språk talar din mamma med dig?______________________ 
15. Vilket språk vill du helst använda när du pratar med din mamma? _________________ 
16. Vilket språk tror du din mamma helst vill prata med dig?___________________ 
17. När kom din pappa till Sverige?____________________________ 
18. Hur många år har din pappa gått i skolan? ____________________ 
19. Vilket språk talar du med din pappa? ________________________ 
20. Vilket språk talar din pappa med dig?________________________ 
21. Vilket språk vill du helst använda när du pratar med din pappa?__________________ 
22. Vilket språk tror du din pappa helst vill prata med dig?________________________ 
23. Har du några äldre syskon? 

 Ja 
NNej 

24. Vilket eller vilka språk talar du med dina äldre syskon?____________________________ 
25. Vilket eller vilka språk talar dina äldre syskon med dig?___________________________ 
26. Vilket språk vill du helst använda när du pratar med dina äldre syskon?_______________ 
27. Vilket språk tror du dina äldre syskon helst vill prata med dig?______________________ 
28.  Har du några yngre syskon? 

Ja 
Nej 

29. Vilket eller vilka språk talar du med dina yngre syskon?___________________________ 
30. Vilket eller vilka språk talar dina yngre syskon med dig?__________________________ 
31. Vilket språk vill du helst använda när du pratar med dina yngre syskon?______________   
32. Vilket språk tror du dina yngre syskon helst vill prata med dig?_____________________ 
33. Vilket språk använder ni (familjen) när ni är tillsammans?_____________________  
34. Vilket språk skulle du helst vilja att ni använde?_________________________________ 
35. Brukar du och din familj besöka det land eller de länder som dina föräldrar kommer ifrån? 
£ Ja 
£ Nej 
36. Skulle du vilja besöka dina föräldrars hemland?  
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Ja 
Nej 

37. Varför då?_______________________________________________________________ 
38. Tycker du om att besöka eller dina föräldrars hemland? 
£ Ja 
£ Nej 
39. Hur ofta?________________ 
40. Vad tycker du om det?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
41. Är medlemmarna i din familj religiösa? 
£ Ja 
£ Nej 
42. Vad tycker du om det?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
43. Firar ni högtiderna i den kultur som din familj kommer ifrån? 
£ Ja 
£ Nej 
44. Är högtiderna viktiga för dig? 
£ Ja 
£ Nej 
45. Äter ni maträtter från det land som din familj kommer ifrån? 
£ Ja 
£ Nej 
46. Hur ofta?____________________________________________________________ 
47. I det område där ni bor, bor det många som talar samma språk som din familj? 
£ Ja 
£ Nej 
48. Skulle du vilja att det bodde fler?  
£ Ja 
£ Nej 
49. Varför?__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
50. Skulle du kunna tänka dig att flytta dit? 
£ Ja 
£ Nej 
51. Varför?__________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
Fritid 
52. Hur ofta träffar du dina bästa kompisar?  

 Varje dag     Varje vecka    Varje månad 
53. Vilket eller vilka språk talar du med dina bästa kompisar? _____________________ 
54. Vilket eller vilka språk talar dina bästa kompisar med dig?_____________________ 
55. Om det är fler än ett språk som ni använder, vilket språk använder ni mest? ___________ 
56. Vilket språk vill du helst använda när du pratar med dina bästa kompisar?__________ 
57. Hur viktigt är det att du får tala ditt modersmål med dina bästa kompisar? 

Väldigt viktigt     Ganska viktigt    Varken viktigt eller oviktigt    ganska oviktigt 
Inte alls viktigt    

58. Brukar du läsa böcker  
£ Ja 
£ Nej 
59. Om ja, på vilket språk läser du oftast böckerna på? 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
60. Varför på det språket?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
61. Brukar du läsa tidningar? 
£ Ja 
£ Nej 
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62. Om ja, på vilket språk läser du oftast tidningarna på? 
Bara på mitt modersmål? 
Både på mitt modersmål och svenska 
Bara på svenska 

63. När du tittar på TV, brukar programmen vara på något annat språk än svenska? 
£ Ja 
£ Nej 
64. På vilket språk då?___________________ 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
65. Varför på det språket?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
66. Är du med i någon förening?  
£ Ja 
£ Nej 
67. Vad för typ av förening?__________________________________  
66. Vilket språk eller vilka språk talar du med ledaren i föreningen? 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
68. Vilket språk eller vilka språk pratar ledaren/ledarna i föreningen med dig? 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
69. Varför på det/dem språket/språken?___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
70. Vilket språk eller vilka språk brukar du prata med övriga medlemmar (inte ledaren) i  
föreningen? 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
71. Vilket språk eller vilka språk brukar övriga medlemmar i föreningen prata med dig? 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
72. Varför på det/dem språket/språken?__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
73. Hur viktigt är det för dig att få prata ”ditt språk” där? 

Väldigt viktigt   Ganska viktigt   Varken viktigt eller oviktigt   ganska oviktigt 
Inte alls viktigt 

74. Brukar du titta på stora idrottsevenemang som OS eller fotbolls-VM?  
£ Ja 
£ Nej 
75. Brukar du heja på något eller några särskilda länder? 
£ Ja 
£ Nej 
76. Vilka?________________________________________________________________ 
77. Varför?_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
78. Finns det något speciellt idrottslag som du hejar på? 
£ Ja 
£ Nej 
79. Vilka?________________________________________________________________ 
80. Varför?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
81. Finns det några vuxna, utanför skolan, som du brukar prata svenska med? 
£ Ja 
£ Nej 
82. Vilka personer?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskola/dagis  
83. Har du gått i förskola/dagis i något annat land än Sverige? 
£ Ja 
£ Nej 
84. Vilket språk talade du där?_________________________________________________ 
85. Har du gått i förskola/dagis i Sverige? ________________________________________ 
86. Vilket eller vilka språk talade du med de andra barnen på förskolan?_________________ 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
87. Vilket eller vilka språk talade du med personalen?________________________________  
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
88. Vilket eller vilka språk talade personalen med dig?______________________________ 
£ Bara på mitt modersmål 
£ Både på mitt modersmål och svenska 
£ Bara på svenska 
89. Kommer du ihåg vilket eller vilka språk du helst ville prata på förskolan/dagiset?_______ 
___________________________________________________________________________ 
90. Hur trivdes du på förskolan/dagiset.  

Väldigt bra   Ganska bra   Varken bra eller dåligt   Ganska dåligt   Väldigt  
dåligt 
  
Skola 
91. Vilket eller vilka språk brukar du prata på lektionerna?____________________________ 
92. Vilket eller vilka språk vill du helst prata på lektionerna?_________________________ 
__________________________________________________________________________ 
93. Vilket eller vilka språk brukar du prata på rasterna?______________________________  
94. Vilket språk eller vilka språk vill du prata på rasterna?____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
95. Har du modersmålsundervisning? 
£ Ja 
£ Nej 
96. Från vilken ålder har du haft det? ____________________________ 
97. Hur många timmar i veckan? ________________________________ 
98. Vilken tid på dagen?_______________________________________  
99. Vad tycker du om din modersmålsundervisning?_________________________________ 

________________________________________________________________________   
100. När anser du att du får mest användning för dina språkkunskaper och tidigare livserfarenheter, under 

modersmålslektionerna eller under övriga lektioner? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
101. Hur trivs du i skolan?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________   
102. Vad tror du din trivsel/vantrivsel beror på?____________________________________ 

________________________________________________________________________   
103. Blir du, av andra lärare än modersmålsläraren, uppmuntrad att prata ditt modersmål? 
£ Ja 
£ Nej 
102.  Av vem eller vilka?_______________________________________________________ 
104. När? __________________________________________________________________ 
105.  Hur?___________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
106. Vad tyckte du om det?____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
107. Brukar lärarna, förutom modersmålsläraren, fråga om det land som dina föräldrar kommer ifrån eller bett 

dig berätta om landet? 
£ Ja 
£ Nej 
108. Vad tyckte du om det?____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
109. Vilka av skolpersonalen talar ditt modersmål? __________________________________ 
110. Tycker du det är bra med personal som talar ditt modersmål? 
£ Ja 
£ Nej 
111. Varför/Varför inte?_______________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
112. Talar du gärna ditt modersmål i skolan? 
£ Ja 
£ Nej 
113. Varför/Varför inte?_______________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
114. I skolan, känner du att du har nytta av att du kan flera språk och har kunskap och erfarenhet om olika 

kulturer?  
£ Ja 
£ Nej 
115. Varför/Varför inte?_______________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
116. Använder du ditt modersmål på rasterna i skolan? 
£ Ja 
£ Nej 
117. Varför/Varför inte?_______________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
 Attityder till modersmålet  
118. Jag tycker om när mitt modersmål talas 

Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

119. Jag vill att mina barn ska lära sig mitt modersmål  
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

120. Mitt modersmål betyder mycket för mig  
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

121. Jag skulle vilja att undervisningen i skolan sker mer på mitt modersmål än på svenska 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

122. Jag är bättre på mitt modersmål än på svenska  
Håller helt med    
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Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

123. Jag vill inte ha modersmålsundervisning 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

124. Jag talar hellre mitt modersmål än svenska 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

125. Jag talar hellre svenska än mitt modersmål 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

126. Det är viktigt att lära sig sitt modersmål 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

127. Mina föräldrar tycker det är viktigare att jag lär mig svenska än mitt modersmål 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

128. Jag tycker om att tala mitt modersmål 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

129. Jag talar gärna mitt modersmål ”ute på stan” 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

130. Jag talar ogärna mitt modersmål ”ute på stan” 
Håller helt med 
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

131. För att kunna säga att man är ifrån ett land så måste man kunna språket som talas där 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

132. När jag blir vuxen vill jag gifta mig med någon som talar samma modersmål som jag  
Håller helt med    
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Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 

133. Jag har ingen nytta av mitt modersmål i framtiden 
Håller helt med    
Håller delvis med    
 Håller varken med eller säger emot 
Håller inte med 
Håller inte alls med 
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Bilaga 2: Brevet till föräldrarna 
 
Hej! 
 
Jag heter Jon Svedin och jag studerar till lärare i historia och svenska som andraspråk vid Uppsala Universitet.  
 
Denna termin skriver jag en uppsats i svenska som andraspråk. Uppsatsens syfte är att undersöka flerspråkiga 
högstadieelevers uppfattning om sin identitet.  
 
Jag behöver intervjua några flerspråkiga elever för att kunna skriva min uppsats. Jag kommer att ställa frågor om 
vilket språk som används i familjen och på fritiden. Jag kommer också att ställa frågor om vilket språk eleven 
helst vill använda och vilket språk som eleven anser vara ”sitt”. Frågorna kommer även att handla om vilken 
attityd eleven har till sitt modersmål och sitt andraspråk. 
 
Jag behöver också titta på eleverna under flera lektioner för att förstå hur de uppfattar sin identitet. Jag kommer 
att titta på vilka språk eleverna väljer att använda, vilka attityder till elevernas språk finns i omgivningen, vilka 
möjligheter eleverna har att använda sina olika språk under lektionen och utanför klassrummet och om eleverna 
uppmuntras att använda sitt modersmål 
 
I min undersökning kommer eleverna att individuellt intervjuas och följas upp. Jag spelar in intervjuerna för att 
sedan kunna lyssna på, och analysera och skriva min uppsats. Det är angeläget för mig att nämna att elevernas 
och skolans namn inte kommer att nämnas i det skriftliga arbetet utan de refereras med koder. Jag tar också 
hänsyn till andra forskningsetiska aspekter, t.ex. att deltagaren kan avbryta sin medverkan om och när de vill. 
Allt material som samlas in kommer att förvaras på ett säkert ställe. 
 
Min fråga är: skulle ert barn kunna medverka i min undersökning och har jag i så fall ert medgivande?  
  £ JA  £ NEJ 
 
Underskrift: _____________________________________________________________ 

 
Jag ber er lämna in svaret senast den ….. därför att min datainsamling börjar den ……. 
 
Hjärtligt tack för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar  
Jon Svedin 
 
Om ni har frågor går det bra att ringa eller skicka e-post till mig! 
Tel.   eller E-post:   
0739-48 59 61  Jon_Svedin@hotmail.com 
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Bilaga 3: Brevet till skolan 
Hej! 
 
Jag heter Jon Svedin och jag studerar till lärare i historia och svenska som andraspråk vid Uppsala Universitet.  
 
Denna termin skriver jag en uppsats i svenska som andraspråk. Uppsatsens syfte är att undersöka flerspråkiga 
högstadieelevers uppfattning om sin identitet.  
 
Jag behöver intervjua några flerspråkiga elever för att kunna skriva min uppsats. Jag kommer att ställa frågor om 
vilket språk som används i familjen och på fritiden. Jag kommer också att ställa frågor om vilket språk eleven 
helst vill använda och vilket språk som eleven anser vara ”sitt”. Frågorna kommer även att handla om vilken 
attityd eleven har till sitt modersmål och sitt andraspråk. 
 
Jag behöver också titta på eleverna under flera lektioner för att förstå hur de uppfattar sin identitet. Jag kommer 
att titta på vilka språk eleverna väljer att använda, vilka attityder till elevernas språk finns i omgivningen, vilka 
möjligheter eleverna har att använda sina olika språk under lektionen och utanför klassrummet och om eleverna 
uppmuntras att använda sitt modersmål 
 
I min undersökning kommer eleverna att individuellt intervjuas och följas upp. Jag spelar in intervjuerna för att 
sedan kunna lyssna på, och analysera och skriva min uppsats. Det är angeläget för mig att nämna att elevernas 
och skolans namn inte kommer att nämnas i det skriftliga arbetet utan de refereras med koder. Jag tar också 
hänsyn till andra forskningsetiska aspekter, t.ex. att deltagaren kan avbryta sin medverkan om och när de vill. 
Allt material som samlas in kommer att förvaras på ett säkert ställe. 
 
Min fråga är: skulle ert barn kunna medverka i min undersökning och har jag i så fall ert medgivande?  
  £ JA  £ NEJ 
 
Underskrift: _____________________________________________________________ 

 
Jag ber er lämna in svaret senast den ….. därför att min datainsamling börjar den ……. 
 
Hjärtligt tack för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar  
Jon Svedin 
 
Om ni har frågor går det bra att ringa eller skicka e-post till mig! 
Tel.   eller E-post:   
0739-48 59 61  Jon_Svedin@hotmail.co 


